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 بشظ البحكر الػششي في السخكد الػششي لمبحػث الدراعية مبشى إنذاءإلشخاؼ عمى ا

  

 اٌٍّّىخ االسدٍٔخ اٌٙبشــٍّخ

 

 
 

 

 ٚصاسح اٌضساػخ

 اٌّشوض اٌٛؽًٕ ٌٍجذٛس اٌضساػٍخ
 

 

 دػٛح خذِبد ٕ٘ذعٍخ

 / ثٕه اٌجزٚس اٌٛؽًٕ فً اٌّشوض اٌٛؽًٕ ٌٍجذٛس اٌضساػٍخ ِجٕى ئٔشبء اإلششاف ػٍى
 اٌؼبطّخِذبفظخ 

 

 

 

 

 ( 2023/  /ة1اٌؼطبء سلُ ) 
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 بشظ البحكر الػششي في السخكد الػششي لمبحػث الدراعية مبشى إنذاءإلشخاؼ عمى ا

 اٌضساػخٚصاسح 

 ٌٍجذٛس اٌضساػٍخ اٌّشوض اٌٛؽًٕ

 
 دعػة عصاء

في مجاؿ  لجى دائخة العصاءات الحكػميةالسرشفة  الستذاريةا كالذخكات اليشجسية السكاتب ػ السخكد الػششي لمبحػث الدراعيةجعي
 كلجييع ترشيف ساري السفعػؿ مغ نقابة السيشجسيغ االردنييغ لمسذاركة في :االكلى )أ(  بالفئة األبشية

 (2223//ب1عصاء رقع ) 
 اإلشخاؼ عمى بشظ البحكر الػششي في السخكد الػششي لمبحػث الدراعية

 
 كصف العسل: -1

 مسا يمي: 2( ـ3172يتكػف السذخكع السشػي إنذاؤه في السخكد الػششي لمبحػث الدراعية كالحي تبمغ مداحتو اإلجسالية )
 : بشظ البحكر, مكاتب, خدانات مياه , غخفة مزخات, مرميات شابق التدػية 

 مختبخات , قاعة اجتساعات , قاعة تجريب  صابق األرضي:ال 

 :مكاتب, غخؼ اجتساعات, مصبخ كاستخاحة لمسػضفيغ. الصابق الثاني 

 :2ـ1288بسداحة اجسالية  األدراج كالدصح
 

  عساؿ االشجار أأعساؿ مػقع عاـ بسا يذسل الداحات كاالرصفة الخارجية كاالدراج الخارجية كالججراف الخارجية ك
 تات... الخ حدب التفاصيل السبيشة في كثيقة العصاء.كالشبا

  ذسدية عمى مطالت الديارات كحدب التفاصيل في كثيقة العصاء.ال نطاـ الصاقةأعساؿ 

 ( يـػ تقػيسي مغ تاريخ أمخ السباشخة لال365مجة أعساؿ العصاء ) ستذاري. 

 
 9.22الػششي لمبحػث الدراعية بيغ الداعة العصاءات في السخكد عمى مغ يخغب بالسذاركة في العصاء مخاجعة مكتب  -2

مرصحبًا معو الػثائق  يغكلسجة اسبػع  12/3/2223السػافق   االحجمغ بعج الطيخ اعتبارًا مغ يـػ  1.32كالداعة 
 التالية:

  سارية السفعػؿ. 2223شيادة ترشيف الذخكة مغ دائخة العصاءات الحكػمية لمعاـ 

 لسيشجسيغ االردنييغ.شيادة ترشيف حجيثة صادرة مغ نقابة ا 

 السكتب اليشجسي كتػقيع السفػض بالتػقيع عشيا يدسح بتدميع كثائق العصاء  تفػيس خصي يحسل خاتع الذخكة أك
 لحاممو.

 ( ديشار أردني غيخ مدتخدة.125ثسغ ندخة كثائق العصاء ) -3

 
 مالحطات:

 شبكة اإلنتخنت.    لالشالع عمى كثيقة العصاء مغ قبل اإلستذارييغ مغ خالؿ مػقع السخكد عمى  -1
                                    4726299فاكذ:            126داخمي  4725271العشػاف / السخكد الػششي لمبحػث الدراعية:      ىاتف:    

 www.narc.gov.joالسػقع عمى شبكة اإلنتخنت:          Director@narc.gov.joالبخيج اإللكتخكني:     
ما بيغ الداعة  26/3/2223 ألحجكحتى يـػ ا  12/3/2223مػعج بيع كثيقة العصاء يبجأ مغ يـػ األحج السػافق  -2

التاسعة صباحا" كحتى الداعة الػاحجة  ضيخا" مغ قبل مشجكب الذخكة بسػجب كتاب تفػيس رسسي أصل مغ الذخكة أك 
 كة كحدب الشسػذج السعتسج.بسػجب صػرة مع ختع أصل مغ الذخ 

http://www.narc.gov.jo/
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االستفدارات حػؿ كثائق العصاء الى مكتب العصاءات في السخكد الػششي لمبحػث الدراعية في مػعج أقراه نياية  تقجـ -3
تدمع ألميغ سخ لجشة الذخاء الخاصة /ـ. حشاف خسيذ في مبشى خصيًا ك  2/4/2223السػافق  ألحجاالجكاـ الخسسي ليـػ 

االستفدارات يتع اجابة س, ك كلغ يتع قبػؿ أي استفدارات ترل بعج ىحا التاريخ, لدراعية/البقعةد الػششي لمبحػث االسخك
 , كتعتبخ االجابات جدءًا مغ كثيقة العصاء 6/4/2223السػافق  الخسيذقجمة يـػ لجسيع الذخكات الست

لخسيذ اضيخًا مغ يـػ  12:32تػدع العخكض في صشجكؽ العصاءات في السخكد الػششي لمبحػث الدراعية قبل الداعة  -4
 .ضيخاً  كسيتع قتح العخكض الفشية فقط في نفذ اليـػ الداعة الػاحجة 13/4/2223 السػافق

في مغمف  ديشار (5222الستقجمة لمعصاء ارفاؽ كفالة دخػؿ عصاء بكيسة )يصمب مغ الذخكات كالسكاتب اليشجسية  -5
الجخػؿ لمعصاء فيجب أف يكػف شيكًا مرجقًا صادر عغ  مشفرل عغ العخض السالي كفي حاؿ تقجيع شيظ بجاًل مغ كفالة

مرخؼ معتسج لجى البشظ السخكدي االردني كاف يكػف باسع السشاقز )كسا ىػ في الدجل التجاري( الستقجـ لمعصاء كمثبتًا 
 عميو اسع كرقع العصاء.

                                        -يقجـ تأميغ دخػؿ العصاء )الكفالة البشكية( حدب الستصمبات التالية : -6
 تأميغ دخػؿ العصاء )الكفالة البشكية( باسع:عصػفة مجيخ عاـ السخكد الػششي لمبحػث الدراعية.                                - 
 يػمًا مغ تاريخ إيجاع العخكض. مئة كعذخكف ( 122مجة سخياف تأميغ دخػؿ العصاء )الكفالة البشكية(: ) - 
 ديشار أردني.خسدة آالؼ ( 5222تأميغ دخػؿ العصػػػػػػاء )الكفالة البشكية(: ) قيسػػػػة - 
 إسع السشاقز كسا ىػ كارد في شيادة الترشيف الرادرة عغ دائخة العصػاءات الحكػمية - 

اء عمى الذخكات السذاركة بالعصاء تقجيع عخضيا الفشي كالسالي بسغمفيغ مشفرميغ مع الشدخة االصمية مغ كثائق العص -7
الػثائق كالشساذج الػاردة في كثائق العصاء كلغ يشطخ في مختػمة كمػقعة كيصمب مغ كافة السذاركيغ بالعصاء تعبئة 

 العخكض التي تتزسغ أي شخكط أك تحفطات مخالفة لذخكط دعػة العصاء.

كتب عميو اسع تػضع السغمفات الثالث ) كفالة دخػؿ العصاء, العخض الفشي , العخض السالي ( ضسغ مغمف كاحج ي -8
 الذخكة الستقجمة بالعخض.

يحق لراحب العسل الغاء العصاء اك إعادة شخحو مخة أخخى دكف إبجاء األسباب كبجكف أف يتختب عمى ىحا اإللغاء أك  -9
 إعادة الصخح أية إلتدامات مالية أك قانػنية.

 يكػف السجيخ العاـ لمسخكد الػششي لمبحػث الدراعية ىػ السفػض بتػقيع العقج. -12
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 ( 2) ع ىشجسيةعقج خجمات 

2226 

 

إنذاء السبشى الخاص ببشظ البحكر الػششي في السخكد الػششي لمبحػث  مذخكع  تشفيحشخاؼ عمى إلل
 الدراعية

  ............................................................................. 
 

 
 ......................................................................................................................................................الجائخة : 

 
 الفخيق األكؿ : صاحب العسل : .....................................................

  
 اري :ػالفخيق الثاني : االستذ .....................................................

 رقػػػػػػع العػػػصاء : .....................................................
  

 ج : ػػػػػتاريخ تػقيع العق .....................................................
  

 :العقػػػػػػج جة ػػم يـؾ تقؾيسي 365
  

 :السقبػلػػػػة قيسة العقج  .....................................................
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 (2عقج خجمات ىشجسية )ع
 الفيخس

 
 

 رقع الرفحة السػضػػػع
 2        الفيػػػخس

 4         العقجاتفاقية 
 6 الذخكط العامة لعقج الخجمات اليشجسية

 6       التعاريف -( 1السادة )
 7    العسل في العقجنصاؽ  -( 2السادة )
 7     المغة كالقانػف السعتسجاف -( 3السادة )
 7      الزخائب كالخسػـ -( 4السادة )
 8      األداءكفالة حدغ  -( 5السادة )
 8       األداءمدتػى  -( 6السادة )
 8   السباشخة ،سخياف العقج -( 7السادة )
 8      كاجبات االستذاري  -( 8السادة )
 9     التشازؿ كالعقػد الفخعية -( 9السادة )
 9      استصالع السػقعتحخيات  -( 12السادة )
 9     اإلضافية كاألعساؿالتغييخات  -( 11السادة )
 12    التقريخ مغ جانب االستذاري  -( 12السادة )
 11    إنياء العقج مغ قبل صاحب العسل -( 13السادة )
 12    العقج مغ قبل االستذاري  ءإنيا -( 14السادة )
 12     مدؤكليات صاحب العسل -( 15السادة )
 13       مخاحل كمجد العسل -( 16السادة )
 13        األتعاببجؿ  -( 17السادة )
 13      تجريب مػضفي صاحب العسل -( 18السادة )
 13 تدػية الخالفات بيغ صاحب العسل كاالستذاري  -( 19السادة )
 14  تعجيل التذخيعات -( 22السادة )
 15       االخصارات العجلية -( 21السادة )
 15        عامة أحكاـ -( 22السادة )
 18       إقخار السخالرة -( 23السادة )
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 السػضػػػع

 
 رقع الرفحة

 18        اإلشعارات -( 24السادة )
 19   مة اإلشخاؼفي مخحكاجبات االستذاري  -( 1ممحق العقج رقع )
 21 السشاقرة دخػؿ كفالةنسػذج  -( /أ2ممحق العقج رقع )
 22       األداءنسػذج كفالة حدغ  -( /ب2ممحق العقج رقع )
 23   بجؿ أتعاب االستذاري في مخحمة اإلشخاؼ( 3)ممحق العقج رقع 
 25   بجؿ أتعاب االستذاري في مخحمة اإلشخاؼ( /أ3)ممحق العقج رقع 

 28 في مخحمة اإلشخاؼاالستذاري  أتعاب( خالصة بجؿ /ب3العقج رقع ) ممحق
 29         إقخار متعمق بالجفعات األخخى  ( 4ممحق العقج رقع )
 32         (  إقخار متعمق بالجفعات السسشػعة5ممحق العقج رقع )

 31                العصاءات الحكػمية السحالة(    1ججكؿ رقع )
 32 الػضع السؤسدي(   2)ججكؿ رقع 

 33         رؤساء االختراص ك مداعجييع(   3ججكؿ رقع )
 34         تحميل بجؿ أتعاب الكادر الذيخي (   4ججكؿ رقع )
 35 تحميل بجؿ أتعاب الجعع السكتبي(   5ججكؿ رقع )

 37 شخكط السذاركة كأسذ التقييع الفشي
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 ( 2) ع سيةىشجعقج خجمات نسػذج اتفاقية 
 عمى تشفيح مذخكع  إنذاء السبشى الخاص ببشظ البحكر الػششيلإلشخاؼ 

 في السخكد الػششي لمبحػث الدراعية 
........................................................................................... 

............................................................................................................ 
 

 عصاء رقع : ...............................................................................................
 
  بيغ        سشة         مغ شيخ            السػافق             في ىحا اليػـ  االتفاقية هىح تحخر 
 

 عمى اعتباره الفخيق األكؿ  صاحب العسل :
 

 -كيسثمو :
 
 عمى اعتباره الفخيق الثاني  االستذػػػاري :ك 
 

  -كيسثمو :
 

، كلسا  كاف قج أعاله لسذخكع ا تشفيح)اشخاؼ( عمى  فشيةلسا كاف الفخيق األكؿ راغبًا في الحرػؿ عمى خجمات    
 -االتفاؽ بيغ الفخيقيغ عمى ما يمي : ، فقج تع إليوقبل بعخض الفخيق الثاني السقجـ 

 
السػحػػج لمسذػػاريع  السقاكلػػة ىػػحا العقػػج نفػػذ السعػػاني الػػػاردة فػػي دفتػػخ عقػػجفػػي  الػػػاردة يكػػػف لمكمسػػات ك التعػػابيخ -1

, ك في حاؿ كجػد اخػتالؼ  العقج ايحالعامة لذخكط ال( مغ 1) السادةفي  الػاردةالتعاريف  إلى اإلنذائية باإلضافة
 .عاريف الػاردة في ىحا العقجتعتسج الت

، كيكػػف تختيػب  متكاممػة ةالعقػج كتعتبػخ فػي مجسػعيػا كحػج اأدنػاه جػدءًا ال يتجػدأ مػغ ىػح السجرجػةاعتبار الػثػائق  -2
 -أكلػية الػثائق حدب التدمدل التالي :

 اإلحالةقخار كتاب القبػؿ متزسشًا  -أ 
  السشاقرةعخض  -ب 
 كدعػة العصاء كالسالحق التي ترجر قبل التػقيع عمى  العقج  السشاقرةالتعميسات لمسذتخكيغ في  -ج 
 لمعقج الخاصةالذخكط  -د 
 ةالسخجعي األسذ -ىػ 
 العامةالذخكط  -ك 
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 : )                           ( ديشار السقبػلة رقسًا قيسة العقج  -أ-3

  
 ديشار(  ……………………………………………………………………………………ككتابة : )

 
 : )                     ( يػما  العقجمجة  -ب    

 يػماً ( ……………………………………………..)
  

 
 كتدميسيا كفقا لمذخكط كالستصمبات الػاردة فيو  كإنجازىاالعقج  االسصمػبة مشو في ىح اليشجسيةتقجيع الخجمات بيتعيج الفخيق الثاني  -4
 ومش (3مػب السحجد لحلظ في السمحق رقع )( في السػاعيج كباألس أتعابوقج ) بجؿ بأف يجفع لمفخيق الثاني قيسة الع األكؿيتعيج الفخيق  -5

 العقج  االخجمات اليشجسية السصمػبة مشو بسػجب ىحتقجيع لقػاء قيػاـ الفخيق الثاني ب

 
 
 

  أعالهالعقج كإبخامو في التاريخ السحكػر ىحا ، جخى تػقيع  أعالهكبشاء عمى ما ذكخ  
   

 الفخيق الثاني     الفخيق األكؿ
            ي االستذار       صاحب العسل  

    
 .......................................................التػقيع:  .................................................................التػقيع:  
 

 ......................................................االسػع :  ................................................................االسػع: 
 

 .......................................................الػضيفة:  ............................................................:الػضيفة
 

 قج شيج عمى ذلظ :
 

 .......................................................: التػقيع  ..............................................................التػقيع:
 

  ...........................................................االسع: .............................................................. .االسػع:
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 لعقج الخجمات اليشجسية العامةالذخكط 
 

 التعاريف : -1السػادة 
ك السرصمحات التالية حيثسا كردت في ىحا العقج السعاني السخررة ليا أدناه , كسا أف الكمسات كػف لمكمسات ي

غيخ التي تذيخ إلى األشخاص أك الفخقاء تذسل الذخكات ك الكيانات القانػنية األخخى , ما لع يقتزي الدياؽ 
 -: ذلظ

 . الياشسية ةاالردني السسمكةالحكػمػػة : حكػمة 
كالػػػحي يتعاقػػػج مػػػع  ككػػػحلظ خمفػػػاءه القػػػانػنيػف العقػػػج كفخيػػػق أكؿ  اصػػػاحب العسػػػل : الفخيػػػق السذػػػار إليػػػو فػػػي ىػػػح

أخػػخى يفػضػػيا صػػاحب العسػػل  جيػػة يأك أذػػسميا العقػػج ، يالخػػجمات اليشجسػػية التػػي  االستذػػاري إلنجػػاز
 بحلظ خصيا"  االستذاري  إعالـ، عمى أف يتع  األكؿمدؤكليات الفخيق ك لسسارسة صالحيات 

 العقػج كيتستػػػع ابسػجػب  ىػح االستذػاري  أعسػاؿالػحي يعيشػو صػاحب العسػل لستابعػة  الذػخز:  ثل صاحب العسلسم
 . إبالغ االستذاري خصيًا بياالرالحيػػػات التي يتع تحجيجىا لو مغ قبل صاحب العسل كسا يجخي ب
( أك التػللف السذػار استذػاريةشػخكة  أك، مكتػب  ىشجسػية)مكتػب ميشػجس ، مكتػب أك شػخكو  : السكتػبي االستذار 

 العقج .    االخجمات اليشجسية كفقا" ليح ألداءإليو في العقج كفخيق ثاني كالحي تعاقج معو صاحب العسل 
العقػػج  امحػػجد فػػي ىػػح ىػػػ " لسػػاكفقػػاتقػػجيع الخػػجمات الفشيػػة الالزمػػة لالشػػخاؼ عمػػى السذػػخكع  :اليشجسػػية الخػػجمات 

 العقج. ابيح الخاصةكمالحقو كالذخكط 

األسػػذ السخجعيػػة : األىػػجاؼ كالغايػػات كنصػػاؽ السيػػاـ السصمػبػػة كالجراسػػات كالبيانػػات األساسػػية كالسعمػمػػات التػػي 
 تعصي فكخة كاضحة عغ شبيعة الخجمات اليشجسية السصمػبة . 

العقػج  ابسػجػب ىػح اليشجسػيةالخجمات إلنجاز صاحب العسل  إلى ري االستذاالسشاقرة :  العخض السقجـ مغ  عخض
. 

اتفق الفخيقػاف عمييػا قبػل  إضافيةمع أي شخكط  السشاقرة: القبػؿ الخسسي مغ صاحب العسل لعخض كتاب القبػؿ 
 .كذلظ كفقًا لقخار اإلحالة  تػقيع العقج

ؿ مقابل أداء الخجمات اليشجسية السصمػبة كفقًا لمعقػج كتاب القبػالسحكػر في  اإلجسالي: السبمغ  السقبػلة قيسة العقج
. 

 زيادة أك نقراف قج تصخأ عمى العقج . أيقيسة العقج : قيسة العقج السقبػلة باإلضافة إلى 
 التي يتمػىا تأكيج خصي . الذفػية السػافقةأك  الخصية السػافقة:   السػافقػػة

/ أ ( مػغ ىػحا  3سمحػق رقػع ) كتحػجد لكػل اخترػاص محػجدا فػي ال اتفاقية العقجمجة العقج : ىي السجة السحجدة في 
 . مغ قبل صاحب العسل العقج

 مشو  اً ءالعقج كالتي تعتبخ جد  افي ىح السجرجةالػثائق : ىي الػثائق 
ككحلظ أي شغاؿ الجائسة فييا، األتشفيح ليعيشيا  أكصاحب العسل قجميا يالتي ك السشاشق  كاألماكغ األراضيالسػقع : 
 شز عمييا العقج تحجيجا عمى اعتبارىا جدءًا مغ السػقع يكغ أخخى أما

لمرػخؼ عمػى أي أعسػاؿ كالسخررػة  األتعػابفي خالصػة بػجؿ  السجرجةالسبالغ  أك: ىي السبمغ  االحتياشيةالسبالغ 
 األتعاب .مشيا في خالصو بجؿ كل كيحجد بشج مشفرل ل ,خجمات أخخى تحجد بالعقج  أك
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سي أك السدػػتخجـ أك السسثػػل أك الػكيػػل لػػجى صػػاحب العسػػل أك مػػغ يسثمػػو صػػاحب العسػػل السػضػػف الخسػػ : السػضػػف
 كيذسل ذلظ العامميغ لجى السؤسدات الحكػمية كالذخكات التي تداىع بيا الحكػمة.

 األشخاص مغ غيخ السػضفيغ. اآلخخيغ :
غيخىػا السباشػخة كغيػخ السباشػخة ىػي جسيػع العسػػالت أك أتعػاب االستذػارات أك أتعػاب الػػكالء أك  : الجفعات األخػخى 

اآلخػخيغ" كيذػسل ذلػظ الترػخيح " الػىأك تع االتفاؽ عمى دفعيػا  االستذاري كأي شيء ذك قيسة مادية دفعيا 
عمػػى سػػبيل السثػػاؿ ال الحرػػخ كصػػفًا مفرػػاًل ليػػحه الػػجفعات كسػػببيا سػػػاء تػػع دفعيػػا أك كانػػت سػػتجفع بذػػكل 

غ بًة عشو ، أك مغ قبل استذػارييو أك نيابػًة عػشيع أك أي مػأك نيا االستذاري مباشخ أك غيخ مباشخ مغ قبل 
، كذلظ فيسا يتعمق بالجعػة إلى تقجيع العخكض الخاصة بتشفيح ىحا العقػج أك مػضفييع أك ككالئيع أك مسثمييع

أك السفاكضات التي تجخي إلبػخاـ العقػج مػغ أجػل  االستذاري عسمية السشاقرة / السداكدة نفديا كاإلحالة عمى 
 ه فعاًل. تشفيح

ىي جسيػع السبػالغ سػػاء كانػت عسػػالت أك أتعػاب استذػارات أك أتعػاب ككػالء أك غيخىػا دفعػت  : الجفعات السسشػعة
بذكل مباشخ أك غيخ مباشخ أك أي شيء ذك قيسة مادية أك الػعػد أك التعيػجات لػجفع مثػل ىػحه السبػالغ أك 

عسػػا إذا كػػاف ذلػػظ تػػع مػػغ قبػػل االستذػػاري أك  تقػجيع ىػػحه األشػػياء سػػػاء مباشػػخًة أك بالػاسػػصة كبغػػس الشطػخ
نيابًة عشو أك مغ قبل استذارييو مغ الباشغ أك نيابًة عشيع أك أي مغ مػضفييع كككالئيع أك مسثمييع كالتي 
تجفع إلػى أي "مػضػف"  سػػاء ترػخؼ برػفة رسػسية أـ ال ، كذلػظ فيسػا يتعمػق بالػجعػة إلػى تقػجيع العػخكض 

أك السفاكضػات  االستذػاري عسميػة السشاقرػة / السػداكدة نفدػيا أك اإلحالػة عمػى الخاصة بتشفيح ىحا العقج أك 
 التي تجخي إلبخاـ العقج مغ أجل تشفيحه فعاًل .

 
 العسل في العقج : صاؽ ن–(  2)  السادة

 يذسل العسل عمى ما يمي :
مػا يػخد تحجيػجه الحقػا فػي كذلظ مغ خالؿ دعع السكتب الخئيدي ك/ اك إشػخاؼ مكػيع حدػب االشخاؼ عمى تشفيح السذخكع 

 ىحا العقج.
 

 كالقانػف السعتسجاف  :  المغة –(  3)  السادة
تكػػف  أفبو ، إال انػو يجػػز  الستعمقة، بسا في ذلظ جسيع السخاسالت كالذخكط  العخبية بالمغةكػف العقج ي

لعقػػج بػػالمغتيغ حػػخر ا كإذا اإلنجميديػػة بالمغػػة الفشيػػةالسػاصػػفات كجػػجاكؿ الكسيػػات كالسخصصػػات كالتقػػاريخ 
 ىػ السعتسج  بالعخبيةككقع خالؼ عمى التفديخ يكػف الشز  كاإلنجميدية العخبية

 -أ

العقػػج عشػػج التػقيػػع عميػػو  االسفعػػػؿ عمػػى ىػػح الشافػػحة األردنيػػةكالتعميسػػات  ةالقػػػانيغ كاالنطسػػ أحكػػاـتدػػخي 
 في تصبيق شخكشو إلييايخجع 

 -ب

 
 

 الزخائب كالخسـػ  :  –(  4)  السادة
فيسا يخز الزخائب  السسمكةكالتعميسات السعسػؿ بيا في  ةلجسيع القػانيغ كاالنطس أشخاؼ العقجزع يخ

 كرد نز خالفًا لحلظ بالعقج إذا إالكالخسػـ 
1- 

كالتعميسات  ةقبل تػقيع العقج حدب القػانيغ كاالنطس كالجامعةدفع رسػـ شػابع الػاردات  االستذاري عمى 
 بحلظ كالسعسػؿ بيا الخاصة

2- 
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 -: األداءكفالة حدغ    -( 5) السادة
ضسانة  األداءيقجـ لراحب العسل كفالة حدغ  أفكقبل تػقيع العقج  ةبعج تبمغو قخار االحال االستذاري عمى 

 العقجمجة  عمى ثالثة أشيخكقيامو بكامل التداماتو بسػجب العقج كلسجة تديج  اليشجسيةلتقجيسو الخجمات 
 صادره عغ بشظالسقبػلة % مغ قيسة العقج 12 بشدبة الكفالةكتكػف 

 األمختصمب  كإذا(، 2الػارد في ممحق العقج رقع ) الكفالةمعتسجة رسسيا"كحدب نسػذج  ماليةمؤسدة  أك
 مساثمةلثالثة أشيخ قابمة لمتججيج لسجد  االستذاري فيحق لراحب العسل تسجيجىا عمى حداب  الكفالةتسجيج 

الشيائية  السخالرة مػافقتو عمىعغ الكفالة بعج  اإلفخاجصاحب العسل حدب متصمبات سيخ العسل، كعمى 
 . االستذاري مغ قبل  السقجمة

 
 : األداءمدتػى    -(6) السادة

السيشية كاف  السسارسةعمى أعمى مدتػيات  السصمػبةألداء كاجبػاتو  كمػاضبةببحؿ كل عشاية  االستذاري يمتـد  -أ 
ي مجػاؿ اخترػاصو كخبػػػختو، كاف يعػػمع صاحػػب العسل بأسساء كخبخات فػ يدتخجـ األشخاص السؤىميغ كالً 

 .   اليشجسيةالسيشجسيغ الحيغ سيقػمػف بتقجيع الخجمات 
السصمػبة  ةال يتفق كالجرج لالستذاري السيشي لمكادر الفشي  األداءما تحقق لراحب العسل بأف مدتػى  كإذا

إذا  ججيجه فشيةيدتخجـ كػادر  أف االستذاري يجب عمى ك ،  فعمى صاحب العسل إبالغ االستذاري بحلظ خصياً 
أف يأخح  االستذاري لترحيح الػضع كاف يعيج تشطيع الفخيق العامل بسا يتفق كىحا السصمب . كعمى  لـد األمخ

مػغ يسثمػػو في كل ما لو عالقة  أكصاحب العسػل أك يصمبيا في االعتبار السالحطات التي يػجيو بذأنيػا 
 العقج. امػضػع ىح اليشجسيةلخجمات بتقجيع ا

بالسدتػى السصمػب فيعتبخ ذلظ تقريخا"مغ جانبو ، كيحػق  الفشيةعغ تقجيع الخجمات  االستذاري تخمف  إذا -ب 
 إنحار، كذلظ بعج  األخصاءالكفيمة بتالفي التقريخ كترحيح  اإلجخاءاتاتخاذ  الحالةلراحػب العسػل فػي ىػػحه 

 العقج . ا( مغ ىح12)  لمسادةكفقا  اءاتاإلجخ ، كتتع  االستذاري 
 

 :سخيػاف العقج ، السباشػخة  -(7السادة )
 سخياف مفعػؿ العقج :  .أ 

 العقج بعج تػقيعو مغ قبل الفخيقيغ . ايدخي مفعػؿ ىح
 : السباشخةتاريخ  .ب 

ريخ محجدا فيو تا،  االستذاري  إلىصاحب العسل رجره بسػجب كتاب خصي يفي اعساؿ االشخاؼ  السباشخةتتع 
السباشخة كتاريخ دكاـ عشاصخ الجياز السذخؼ باالتفاؽ فيسا بيغ صاحب العسل اك مغ يفػضو خصيا 

قبل البجء  أسبػعكاالستذاري، كعمى صاحب العسل اف يخاعي اصجار امخ السباشخة ضسغ مجة ال تقل عغ 
 بأعساؿ التشفيح لغايات دراسة السخصصات ككثائق العصاء كابجاء الخأي حػليا.

 
 

 : االستذاري كاجبات  - (8) سادةال
 .العقج ا( السخفق بيح1) الػاجبات السشرػص عمييا في السمحق رقع بأداء االستذاري يقػـ 
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 : الفخعيةالتشازؿ كالعقػد  -(9) السادة
أي   استذاري فخعي  إلىيعيج  أف أكالعقج لمغيخ  ايتشازؿ عغ أي جدء مغ ىح أف لالستذاري ال يحق   –أ   

كيحق لراحب العسل  شخكط الجعػة اك عخض االستذاري أي جدء مشو ما لع تشز عمى ذلظ الكياـ ب
 العقج . ا( مغ ىح12السادة) ألحكاـالعقج حياؿ أي ترخؼ مغ ىحا القبيل كفقا"  إلغاء

مغ صاحب العسل عمى قياـ أي  مدبقة مػافقةالحرػؿ عمى  االستذاري كفي جسيع الحاالت عمى    -ب
استذاري فخعي  أييقجـ لراحب العسل السعمػمات السصمػبة عغ  أفعميو ك عسل استذاري فخعي بأي 

، كاف يقػػجـ كحلظ عقج التكميف الفخعي إلنجاز مثل ىحا العسل مقتخح مغ حيث مؤىالتو كخبخاتو ككفاءتو
عغ جسيع  كاممة مدؤكليةمدؤكال"  االستذاري الفخعي كيكػف  االستذاري بيشو كبيغ  يبـخالحي 

 مدتخجميو  . أكالفخعي  االستذاري تقريخ يشجع عغ عسػل  أكخصأ  أيشجسية ، كعغ الخجمات الي
 

   -تحخيات استصالع السػقع :   -(12) السادة
فعمى االستذاري مخاجعة  كالتراميعاعجاد الجراسات اذا تع اجخاء تحخيات استصالع السػقع خالؿ مخحمة 
ع كالتأكج مغ مصابقة الػاقع  لسا جاء في التقاريخ تقاريخ تحخيات استصالع السػقع كمقارنتيا مع الػاق

، كاعالـ صاحب العسل عغ أي اختالؼ بيشيسا كاستجعاء استصالع السػقعبالتشديق مع استذاري 
، لبياف الخأي اذا لـد االمخ كمتابعة اجخاء مايمـد مغ استصالع السػقعالحي قاـ بتحخيات ستذاري اال

  سل كالسرسع كالسقاكؿ.تعجيالت عمى السخصصات مع صاحب الع

 
  : اإلضافية كاألعساؿالتغييخات   -(11) السادة

 أكنػعيا مغ حيث  اليشجسيةالخجمات عمى تعجيل يخاه ضخكريا"  أي شمب إجخاءيحق لراحب العسل  -أ 
بجالت كيتع االتفاؽ بيغ صاحب العسل كاالستذاري عمى ، إضافية ىشجسيةتقجيع خجمات شمب  أكمقجارىا 
 .اإلضافيةالتي قج تتختب عمى تمظ التغييخات كاالعساؿ  األتعاب

 لقبل صاحب العس غو ملذلظ بعج صجكر األمخ الخصي ك  السصمػبة ،ت جيالعلتابإجخاء  ذاري تـ االستد ميك  -ب
ك تثبيت بجؿ أتعاب مؤقت لالستذاري عغ ىحه التعجيالت كلحيغ االتفاؽ عمى بجالت األتعاب بالذكل 

  الشيائي .
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 :االستذاري  التقريخ مغ جانب -( 12) السادة

 :العقج أي مغ الحاالت التالية اتشفيح ىح أثشاءحرل  إذاعسمو  أداءمقرخا" في االستذاري يعتبخ    -/أ( 12)
 . السصمػبةالعسل كالػاجبات كتقجيع الخجمات  إنجازتأخيخ غيخ مبخر في  أي - 1
 ميامو . أداءفي  أىسل أك اليشجسية السيشةمسارسة  كأعخاؼ كأصػؿقجـ عسال بسدتػى ال يتشاسب  - 2
العقج  ا(  مغ ىح6بالسادة ) السحجدةمغ مدتخجميو العامميغ مخالفا بحلظ التعميسات  أيتخمف عغ تغييخ  - 3

. 
 بجكف مػافقة صاحب العسل. إليو السػكػلةجدء مغ السياـ  أليقاـ بالتمديع مغ الباشغ  - 4
 لمسذخكع . ةصمبات االساسيلع يمتـد بتقجيع عسل يمبي الست - 5
 مخالرة لرالح دائشيو. إلىأعدخ أك أصبح غيخ ذي مالءة مالية، أك لجأ  - 6
 اذا لع يػفخ الصاقع اليشجسي بالعجد كالكفاءة السصمػبيغ. -7
الى التأثيخ  أدتاذا لع يقع بالسخاشبات الدسية كالتعاقجية في الػقت السشاسب كمغ السجد القانػنية كالتي  -8

 حقػؽ صاحب العسل. عمى
 

العقج بسػجب  إنياء  أعالهأ( / 12مغ الحاالت السشرػص عمييا في  الفقخة ) أيكلراحب العسل في 
  -التالية : اإلجخاءات

  ( يػما" لترػيب السخالفة .21مع مشحو ميمة لسجة )لالستذاري أكؿ  إنحار": تػجيو أكال 
 ( يػمػا"14) مع مشحو مجةثاني لو  إنحار، يتع تػجيو  االستذاري لمسخالفةفي حالة عجـ ترػيب  ثانيا": 

  لترػيب السخالفة
 إلزالةجادة كمقشعة  إجخاءاتاتخاذ  أكالثانية دكف ترػػيب لمػضع  اإلنحارفي حالة مخكر فتخة  : ثالثػا"

أك جدء مشيا،  األداءالعقج كمرادرة كفالة حدغ  إنياء، يحػق لرػاحػب العسل السخالفةاألسباب 
 آخخيغاستذارييغ  إلىج ييع أف أكالخاصة  أجيدتوالخجمات السصمػبة بػاسصة  بإكساؿ كيقـػ

 .الكياـ بسثل ىحه الخجمات 
 أيلتاريخػػو محدػػػمػػا" مشو  مخاحل مػافق عميياعمى ما قػػجمو مغ االستذاري كتتع محاسبة  

كيتع ,  خاحل الستبكيةإلنجاز الس كالكمفة التي يتكبجىا صاحب العسل األتعابفخكؽ مغ بػػجالت 
 . السادة( مغ ىحه /ب12بالفقخة ) يااحتداب ىحه الفخكقات مغ قبل المجشة السشرػص عمي

/ ج (  12السشرػص عمييا في الفقخة ) الخاصة  أكيحق لراحب العسل في الحاالت الصارئة  : رابعاً 
ا كرد في الفقخة ثالثا ك بجكف تػجيو إنحارات, كتتع محاسبة االستذاري حدب مالعقج فػرًا  إنياء
 . أعاله
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 االستذاري:  يا أفئالعقج أك بعج انتيا االسذسػلة في ىح األعساؿإذا تبػػيغ لراحب العسػػل أثشػػاء تشفػيح  : /ب(12) 

اجخاء حدابات ترسيسية في التراميع لع يكتذف عيػبا كأخصاء جػىخية كالتي يسكغ اكتذافيا بجكف  - أ
 عساؿ كسا كردت في ىحه التراميع بأخصائيا ك/ اكككافق عمى تشفيح االاالصمية 

مغ  أياك ججاكؿ كسيات اك قاـ بإصجار تعميسات اك اجخاء تعجيالت عمى تراميع اك مػاصفات  - ب
عمى السشذأ فييا قج يشجع عشيا خصػرة  أساسيةكثائق العصاء األخخى أدت اك قج تؤدي الى تغييخات 

اك اية اضخار جػىخية أخخى فإف ذلظ  عصاء التشفيح قيسة مبخرة في التكاليف عغغيخ أك زيادة كبيخة 
العامة  األشغاؿفعشجىا يقـػ صاحب العسل بسخاشبة كزيخ  أجيدتوك االستذاري ًا مغ قبل تقريخ يعتبخ 

مغ ذكي الخبخة  مدئػليتوكيصمب تذكيل لجشة فشية لتحجيج االستذاري مبيشًا تقريخ  كاإلسكاف
  -كاالختراص عمى الشحػ التالي:

 رئيدًا لمجشة . - أك مغ يفػضو خصياً  مجيخ عاـ دائخة العصاءات الحكػمية . 1
 . كاإلسكافالعامة  األشغاؿميشجسًا مشجكبًا عغ كزارة  . 2

 ميشجسًا مشجكبًا عغ نقابة السيشجسيغ األردنييغ .  .3
 ميشجسًا مشجكبًا عغ ىيئة السكاتب اليشجسية في نقابة السيشجسيغ األردنييغ . . 4
 ميشجسًا مغ ديػاف السحاسبة .  .5

تقػـػ ىػحه المجشػة بػجراسػة كػافػة أبعػاد السذكمة كاالتراؿ كالتشديق مع الجيات السعشية كتخفع تػصياتيا 
، فػػإذا كاف قخارىا باألكثخية أك باإلجساع االستذاري محجدة مدؤكلية  كاإلسكافالعامة  األشغاؿكزيخ  إلى

ممدمًا االستذاري كالعيػب يرجر الػزيخ قخاره  األخصاءعغ  مدئػليتواالستذاري ك بالشدبة لتقريخ 
 . بسعالجة التقريخ ك محساًل إياه جسيع التبعات السالية جخاء ذلظ

 
 / أ / رابعًا ( بسا يمي : 12تحجد الحاالت الخاصة ك الصارئة السشرػص عمييا في الفقخة )  –/ج ( 12) 

 ػعةاإلستذاري ألي مغ الجفعات السسش مقيت -1

 التقريخ أك إجخاءات تدبب الزخر لمسذخكع ك/أك صاحب العسل. -2

 إخفاء أك إىساؿ عيػب ترسيسية أك تشفيحية أك تذغيمية. -3

 
 (تٌ تشك هزٓ اىبْىد ىتتٌ تعبئتهب ٍِ قبو صبحب اىعَو بحسب خصىصية اىَششوع في حبىة ىزً رىل)

 

 : العقج مغ قبل صاحب العسل إنياء -(13)السادة 
، كفي ىحه /أ(12ألسباب غيخ األسباب الػاردة في السادة ) العقج إنياءلعسل في أي كقت يحق لراحب ا 

بالعقج كعشج التػقف يتع االتفاؽ  ( يػمًا لتػقيف العسل32الحالة يقـػ بإشعار االستذاري كيعصيو ميمة )
تي قج يتكبجىا بيغ الفخيقيغ عمى شخيقة السحاسبة كتعػيس االستذاري عغ التكاليف الفعمية كالخدائخ ال

 نتيجة انياء ىحا العقج.
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 : االستذاري العقج مغ قبل  إنياء -(14)السادة 
 .العقج اتفاقية ( يػما مغ تاريخ تػقيع92خالؿ ) السباشخة أمخلع يرجر صاحب العسل  إذا . أ

 ( يػما"مغ تاريخ استحقاقيا .62لو بعج ) السدتحقة بالجفعة االستذاري  بإيفاءصاحب العسل  أخل . ب
 تعخض لزائقة اقترادية تسشعو مغ االستسخار في تشفيح العقج. أكعدخ صاحب العسل أ جػ.

 
لو  السدتحقةتدجيج الجفعة  أك السباشخة أمخ إصجاريصالب صاحب العسل  أف االستذاري فعشجىا عمى 
لع يقع صاحب  كإذا أعاله)ب(   ةالفقخ أك  )أ( بالفقخة السحجدةمغ انتياء السجد  أياـخالؿ عذخة 

أك إذا  ىحه ، أياـخالؿ العذخة  لالستذاري  السدتحقة الجفعة جأك تدجي السباشخة أمخ بإصجارل العس
تعػيزو التعػيس كشمب العقج  إنياء لالستذاري فيحق  اعدخ صاحب العسل حدب الفقخة )ج( أعاله

فقة بسػا إالالعقج  اكال يعاد العسل بيحمغ قبل صاحب العسل  اإلخالؿ بالعقجالسشاسب الشاجع عغ 
 .الفخيقيغ

 
 : مدؤكليات صاحب العسل -(15)السادة 

 .العقج  ابالجفعات السدتحقة لو في السػاعيج السحجدة بسػجب ىح االستذاري مػافاة  -1
أنو  إالمع ثالث ندخ مغ كثائق عقج التشفيح،  االستذاري  إلىلجيو السعمػمات كالػثائق الستػفخة تقجيع  -2

 .الحرػؿ عمييا بسػجب العقج االستذاري  إلىثائػػق يػكػػل غيخ ممػـد بتقجيػػع أي مخصصػػات أك ك 
في  االستذاري ك ليداعج االستذاري  تدسية ميػشػجس بخبػخة مشػاسبة يسثػػػمو لمتػشدػيػػق بػيػػشو كبيغ -3

 الحرػؿ عمى السعمػمات السحكػرة أعاله .
 وألي مغ مػضفي ةكاإلقامالعسل  حأك تراريفي الحرػؿ عمى تػراريح الجخػؿ  االستذاري مداعجة  -4

 .عقج استخجاميعالالحيغ يتصمب 
 .العقج (  ااتفق عمى غيخ ذلظ بسػجب ىح إذااستصالع السػقع ) إال  استذاري دفع بجؿ أتعاب  -5
يقـػ صاحب العسل عغ شخيق السقاكؿ بتقجيع مكاتب لمجياز السذخؼ السكيع في مػقع العسل كتكػف ىحه  -6

عة كماكيشة ترػيخ كثائق، مجيدة بالساء كالكيخباءكالرخؼ السكاتب مؤثثة كمدكدة بجياز حاسػب كشاب
الرحي كالتجفئة كالتكييف اذا لـد كتقجيع الخجمة الالزمة ليا كتذغيميا كصيانتيا شيمة مجة السذخكع ما 

 لع تشز كثائق العصاء عمى غيخ ذلظ

 يامو.تدميع االستذاري مػقع السذخكع بكامل حجكده اك بذكل يسكغ االستذاري مغ مباشخة م -7
 

 : العسل ةمج  -(16) السادة
كتدمع االشغاؿ بسافييا التسجيجات إلنجاز السذخكع  ىي السجة الفعمية التي يدتغخقيا مقاكؿ التشفيح 

حدب تقخيخ لجشة التي يػافق عمييا صاحب العسل مافًا الييا السجة الالزمة إلنجاز الشػاقز كاستالميا 
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مغ ىحا العقج بسعخفة /أ( 3رقع )ص محجد في السمحق تدمع االشغاؿ، كتسجد لكل عسل اك اخترا
 كمػافقة صاحب العسل في السذخكع.

 
 : األتعاببجؿ  -(17) السادة

( السخفق بيحا العقج مع 3يحجد بجؿ أتعاب االستذاري في مخحمة األشخاؼ بسػجب السمحق العقج رقع )  -أ 
 ػص .بيحا الخر 22مخاعاة ما كرد في البشػد )ح , ط ( مغ السادة 

إذا حرمت ضخكؼ أثشاء سخياف ىحا العقج أدت إلى تعجيل عمى أجػر ك/أك كمفة استخجاـ الكػادر الفشية  - ب
السساثمة لمكػادر السصمػبة حدب ىحا العقج , فعشجىا يقـػ كزيخ األشغاؿ العامة ك اإلسكاف بتذكيل لجشة 

اب الجياز الفشي السحجدة بالسمحق رقع فشية لتحجيج ندبة التعجيل عمى األجػر , ك يتع تعجيل بجالت أتع
 / أ ( بقخار مغ كزيخ األشغاؿ العامة كاإلسكاف . 3) 

 
 :تجريب مػضفي صاحب العسل - (18)  السادة

لمتجريب  ستذاري لالشخاؼ االبجياز  كإلحاقيعيحق لراحب العسل انتجاب عجد مشاسب مغ مدتخجميو 
الصخفيغ كيقـػ صاحب العسل بجفع ركاتبيع كفق بخنامج يتفق عميو بيغ  الجراسات أعساؿعمى 

 كمدتحقاتيع.
 

 : كاالستذاري تدػية الخالفات بيغ صاحب العسل  -( 19) السادة
 -:التاليةالعقج يتع البت بو بأحج الصخؽ  اخالؼ يشذأ عغ ىح أكأي نداع 

 -: الػدية التدػية  -( 1 /19) 
فعمى الفخيق   الػديةالؼ عغ شخيق التدػية مغ أي مغ الفخيقيغ بخغبتو في تدػية الخ إشعارصجر  إذا .أ 

بقبػؿ الجعػة  اإلشعارمػجو  إلىيخسل رده خصيا"  أف اإلشعار( يػما" مغ تاريخ تدمسو 14اآلخخ خالؿ مجة )
 رفزيا . أك الػدية التدػية إلى

 
 .الػدية التدػية إلىالجعػة قبػؿ عشجما يػافق الفخيق اآلخخ عمى  الػدية التدػية إجخاءاتتبجأ  .ب 

 
خالؿ مجة الػ  اإلشعارالفخيق الحي كجو  إلىلع  يخسل أي رد  إذا أك،  الػديةالتدػية  اآلخخرفس الفخيق  إذا .ج 

كأف لع يكغ ، كألي مغ  الػدية التدػيةمغ ىحه الفقخة ، يعتبخ شمب  ) أ ( ( يػما" السبيشة في البشج14)
 التحكيع . إجخاءاتالفخيقيغ في ىحه الحالة السباشخة في 

 
كفقا" لسا يتفق  مغ ذكي الخبخة في نفذ مجاؿ أعساؿ ىحا العقج مػفق كاحج أك اكثخ الػديةلى التدػية يتػ  .د 

السػفقيغ يجػز ليسا أف يتفقا عمى أف يقػـ شخز أك  أكلع يتفقا عمى اسع السػفق  كإذاعميو الفخيقاف ، 
 مؤسدة بتعييغ السػفق أك السػفقيغ .

 
معمػمات ككقائع  يمدمو مغأف يصمب مغ أي مغ الفخيقيغ تقجيع ما  الػديةلمسػفق في جسيع مخاحل التدػية  -ىػ

تدػية  إلى، كعمى السػفق أف يداعج الفخيقيغ في التػصل  أخخى  أدلةكمدتشجات ككثائق كأي  كأسباب
 كالشداىة كالعجالة . السػضػعية بسبادئالخالؼ كديا" بأسمػب يتدع باالستقالؿ كالحياد ، كاف يدتخشج 
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 إالبسا في ذلظ اتفاؽ التدػية ،  الػديةالتدػية  بإجخاءاتفخيقيغ كالسػفق االحتفاظ بدخية ما يتعمق عمى ال .ك 
 التشفيح كالتصبيق . ألغخاضحيثسا يكػف نذخه ضخكريا" 

 
االتفاؽ كتػقيعو كيربح اتفاؽ التدػية  بإعجاداتفاؽ لتدػية الخالؼ كديا" ، فيقػما  إلىتػصل الفخيقاف  إذا .ز 

 2 تػقيعو مغ الفخيقيغ ممدما" ليسابعج  الػدية
 

( يػمًا عمى قبػؿ الصخفيغ 32أك بسخكر ) بتػقيع الفخيقيغ عمى االتفاؽ ، الػدية التدػية إجخاءاتتشتيي  .ح 
( يػما" مغ تاريخ االتفاؽ عمى 62بسخكر)  أك لمديخ بإجخاءات لمتدػية الػدية كلع يتع االتفاؽ عمى السػفق ,

خصي يرجر عغ السػفق يبيغ فيو انو ال  بإشعاراتفاؽ تدػيو أك  إلىالتػصل  السػفق أك تاريخ تعييشو دكف 
 أحجىساعغ  أكخصي يرجر عغ الفخيقيغ  بإشعار، أك  الػدية التدػيةيػجج ما يدػغ االستسخار في جيػد 

يقجـ  أفكفي جسيع الحاالت عمى السػفق  الػدية التدػية إجخاءات بإنياءالفخيق اآلخخ كالى السػفق  إلى
 إلىقيامو بعسل السػفق كتدميسو  أثشاءمغ كقائع كبيشات في مػضػع الخالؼ  إليوتقخيخا" بجسيع ما تػصل 

 .لفخيقيغ مع محاضخ جمدات التػفيقا
 

 أك ةتحكيسي إجخاءات أييباشخ في اتخاذ  أف،  الػدية التدػية إجخاءات أثشاءمغ الفخيقيغ  أليال يجػز  .ط 
 . قزائية

 
 عالتحكيػػػػػػ -( 2/ 19)

تدػية  إلىالمجػء  يتعفعشجئح  أعاله (1-19السادة ) ألحكاـتدػية كدية كفقا"  إلىفي حالة عجـ التػصل  
 الداري السفعػؿ. األردنيالخالؼ بأسمػب التحكيع بسػجب قانػف التحكيع 

 
 -: تعجيل التذخيعات -(22)السادة 

 ضنتيجة لتعجيل التذخيعات أك لفخ الجكلة يتختب عميو دفعيا لخديشة  إضافيةمبالغ  أي لالستذاري يجفع   -أ
        عخكض السشاقرات . إيجاعضخائب ججيجة بعج مػعج  أكرسػـ   أي

 إيجاعبعج مػعج  أعالهبالفقخة )أ(  السحكػرةمغ الخسـػ كالزخائب  أيجخى تخفيس رسسي عمى  إذا أما -ب 
 .االستذاري غ استحقاقات حدع تمظ التخفيزات م األكؿعخكض السشاقرات ، فعشجىا يحق لمفخيق 

 
 : ةالعجلي اإلخصارات -(21) السادة

القانػنية  أكالعقجية  يساحق مغ حقػق أيبيغ الفخيقيغ لسسارستيسا  ةاالخصارات العجليال حاجة لتبادؿ 
اخصار  بسثابةالسثبت بيحا العقج عمى عشػانو  اآلخخلمفخيق فخيق  أيمخسمة مغ كتعتبخ أي رسالة مدجمة 

 . األحػاؿيع عجلي في جس
 

 : عامو أحكاـ -(22) السادة
 عمى االستذاري االلتداـ بستصمبات الكػدات  الدارية السفعػؿ عشج السباشخة بالعسل. -أ 
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إف جسيع السخصصات ككثائق العصاء كالسعمػمات الستعمقة بيحا السذخكع ىي ممظ لراحب العسل كال يحق  -ب 
 افقة صاحب العسل الخصية عمى ذلظ مػ  لالستذاري الترخؼ بيا بأي شكل مغ األشكاؿ إال بعج

إذا اكتذف أي خصأ أك نقز في السخصصات أك في كثائق العصاء في مخحمة التشفيح الفعمي لمسذخكع ، فعمى  -ج 
االستذاري أف يقـػ  بإبالغ صاحب العسل عشيا فػرًا، كأف يعمع السيشجس السرسع مغ خالؿ صاحب العسل عغ 

 بخرػصيا .شبيعة تمظ األخصاء كيتابع السرسع 
 يجب عمى االستذاري التقيج باعتساد السػاد كالسشتجات الرشاعية السشرػص عمييا في كثائق عصاء التشفيح . -د 

العشاكيغ : ال تذكل العشاكيغ الػاردة في ىحا العقج جدءا" مشيا كال تؤخح في االعتبار لجى تفديخ شخكط العقج أك  -ق 
 مزسػنو .

 إلى الجسع كالعكذ بالعكذ كفقا" لسقتزى القخيشة .تشرخؼ صيغة السفخد  -السفخد كالجسع : -ك 
ضخيبة السبيعات :  يجب أف يذسل الدعخ السقجـ الزخيبة العامة عمى السبيعات كلغ يتع إفخاد بشج خاص  -ز 

 بالزخيبة. 
عمى االستذاري التقيج التاـ بالحج األدنى لمخكاتب الذيخية لمسيشجسيغ العامميغ بيحا العقج عشج تقجيع عخضو  -ح 

 .يغ مزافة إليو السراريف كاألرباحي تحجده نقابة السيشجسيغ األردنيكالح
( الستعمقة بحجع االلتداـ  كبالػضع  5,  4,  3,  2,  1يصمب مغ االستذاري السحمي تعبئة الججاكؿ السخفقة ) -ط 

 السؤسدي كرؤساء االختراص ك تحميل بجؿ أتعاب الكادر الفشي الذيخي كالجعع السكتبي.
 ىيل كالتقييع الفشي الخاصة بيحا السذخكع بالذخكط الخاصة  )إف شمبت( .تحجد شخكط التأ -ي 
يحق لراحب العسل التأكج بالصخيقة التي يخاىا مشاسبة مغ صحة كدقة السعمػمات كالػثائق السقجمة مغ  -ؾ 

 االستذاري  .
ذائية كالسعسارية عمى االستذاري االلتداـ بالتعميسات الرادرة عغ نقابة السيشجسيغ بسا يتعمق باألعساؿ اإلن -ؿ 

 كالكيخبائية كالسيكانيكية كخالفيا .
( 789( ، )788تكػف السدؤكلية السجنية كالقانػنية لمسيشجس السرسع ك/أك السذخؼ كفقا" لسا كرد في  السػاد ) -ـ 

بغس الشطخ عغ ما يخد في ىحا العقج  بيحا  1976( لدشة 43( مغ القانػف السجني األردني رقع )792، )
 الخرػص .

ز لراحب العسل االستعاضة عغ السخاقبيغ بسيشجسيغ حجيثي التخخج في اختراصات اليشجسة السختمفة في يجػ  -ف 
 مجاؿ االختراصات السصمػبة 

عمى االستذاري أف يجرس إعجاد الجياز السكيع الالزمة كأف يقجـ لراحب العسل كذفًا باألعجاد الالزمة متدامشة مع  -س 
ؿ كيتع تعييغ أفخاد ىحا الجياز حدب حاجة العسل الحكيكية بسػافقة مدبقة بخنامج تشفيح األشغاؿ مغ قبل السقاك

مغ صاحب العسل، كيعاد الشطخ في أعجاد الجياز كمسا دعت الحاجة كذلظ بديادتو أك بإنقاصو بسػافقة الفخيقيغ ، 
افقتو ، يتع كفي حالة حاجة السذخكع ألعجاد إضافية مغ جياز اإلشخاؼ السكيع كاقتشاع صاحب العسل بحلظ كمػ 

 أ( مغ ىحا العقج .-3التعيػيغ كتجفع بجؿ األتعاب حدب ما ىػ مبيغ بالسمحق رقع )

 جفعات األخخى:لا -ع 
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 ؽافتال ا تع كأ ايدفع ياألخخى" كالت يع " الجفعاتسجب جسخفق بيحا العق( ال4) ج صخح االستذاري في السمحق رقعقل -1
 كأ ياعتع دف سػاءكسببيا  خى خألا تلجفعاا ليحه الً رمف اً فصع ك يجخيغ "، كعمى االستذاري تقخآلى " الى دفعيا إمع
 بةنياباشغ أك بل استذارييغ مغ الق ، أك مغ وشع بةيان أكو بمق مغخ اشبم غيخ كأ اشخكل مببذ جفعستت نكا
 حيى تقجيع العخكض الخاصة بتشفلإ عػةجيتعمق بال اسيف ظذلك  ، عييمثسك مأ ئيعال يع أك ككمغ مػضفيي ك أأ عيشع
قج لعا اـبخ ي إلتجخ تي لا تاضفاك ك السأ ي ذار ستالامى علة حاأك اإلديا كده نفدالس/ ا ة السشاقرةقج أك عسميعلا احى
 يأ دػ جك  غعر ػ فلا ىمع ؿكاأل  قلى الفخيخصيًا إ يحاً رخ ت ـجقي فأب ستذاري اليتعيج ا اسكل تشفيحه فعاًل ,جأ ك مغأ

 كأ فعجمو بالقيا ظ بتاريخذلك  ى خخ ات األعفحه الجى بدبل الً مفر ي ذلظ عمى سبيل السثاؿ كصفاً ف اسب ى دفعات أخخ 
 .الً أك  ثجا يحسييع أبالجفو ملداإ يخر تا

 غم أياً  حة أف يتخغ ىحه السادم( 1فقخة )ع/ـ اللفة أك إخالؿ بأحكااخملمفخيق األكؿ في حاؿ حجكث أي  قحي -2
 حس حخيتو كاختياره:سب ظلذك ك جسيعيا أ ةيلاتال تءااخ جإلا

 .لعقجغ ا( م/أ12) دةسالا رػصنة اعمع مخاج قلعا اىح ييشف يأ -أ 
ضعفي( مبمغ ) ي ك ادي اً مغمبج عقالا ىحب جػ ساري بالستذة لحقسدتال لغسباال غم عرخيف أ -ب 

 .الجفعات السسشػعة
 غمي ) ضعفي( مبك اديًا مبمغ رػ فلا ىمعك  ؿكأل خيق افلاى لبأف يجفع إ ي ر ايصالب االستذ فأ -ج 

ى س عمبمة لمشققاالخ سػافقتو غيحا البشج بى سػجبب ي ر عات األخخى كيقخ االستذافجلا
 .ةبلصاالس هحى للسثة ريػ الف ةبجاتاالس

ألكؿ ا قلمفخي يحق لسبالغ التيا ػعسلفخيقاف بأف مجادناه ، يرخح أ( 4مخاعاة الفقخة )ع/ عم
 عات األخخى.فجلا لغامبع سػ ( مجعفيض)    زجاك تي غل( 2)ع/ ةخ قفلا بسػجب ىحه اتقاضيي

 اسي، فغيد سجيأك الغ شلباا مغ ييغر اذستمع اال خميات التي يبيااقتفال ا عغ جسيس  زف يأ عمى ستذاري الفق ااػ ي -3
 ايتجش يف ادىحه السػ تقل  ى أف المع اله ( أع2( ك)ع/1)ع/ تقخافال ية فدثمة لتمظ الػار اسم داً ػام قجلعا حاى خزي

 يحشفق األكؿ بتعمى حق الفخي احةاد صخ السػ  هحىتشز  فأ ا ( ، شخيصةسييلإ رتيغ السذاخ قفلص ) اػ رن غع
 دك يد ستذاري أف اال جيعيتا كسغ. لسجيديا أكغ اشبلا غمغ ييذار االست ءالؤ ىغ م يق أحة بشخ اد مباالسػ حكاـ ىحه أ

 ةمسيثبت أنيا مذت اسبك  اػقيع عمييتلا ػخدجسب تايقافتال ا هىحقة ألصل مصابك كاممة  خدشلفػر بمى اكؿ عاأل ق خيالف
 اد.السػ  هحىعمى 

 ذاإ ى ألخخ ا تفعاغ الجم يى أعمة يخكعذسلا ةزفي صفه يادة أعالسلاز أف يتحرع بأف نز خي شيجػز أل ال -4
ة فاضإلاب ه ىيسادة أعالييا في المع صػ رؿ السشاألكا ، كأف حقػؽ الفخيق عيالشافحة تسش ةسطناأل ك  يغانقػ ال تناك
الشافحة ة طسنقػانيغ كاأل خ بسػجب الخآخؼ ش أي كأ ي ر االستذا هؿ تجاكأل لمفخيق ا بتخ تت ؽ أخخى قجػقح لى أيإ
 سسمكة.ي الف

 . جلعقا احاء ىحتى بعج إني بول عسالع يتك  اً ير سا ياخاتفق عاله بجسيعالسادة أقى نز بي -5
 : لسسشػعةالجفعات ا -ؼ 

( بأنو لع يقع بجفع أك يعج بجفع أي مغ " 5لقج صخح االستذاري كتعيج لمفخيق األكؿ في السمحق رقع ) -1
فعات السسشػعة " سػاء مباشخًة أك بالػاسصة ، كبغس الشطخ عسا إذا كاف ذلظ قج تع مغ قبل االستذاري الج

أك نيابًة عشو أك مغ قبل استذارييغ مغ الباشغ أك نيابًة عشيع أك أي مغ مػضفييع أك ككالئيع أك مسثمييع 
بغس الشطخ عسا إذا كاف  إلى الفخيق األكؿ  ، كيذسل ذلظ عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ أي "مػضف" 
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يترخؼ برفة رسسية أـ ال ، كذلظ فيسا يتعمق بالجعػة إلى تقجيع العخكض الخاصة بتشفيح ىحا العقج أك 
ى االستذاري أك السفاكضات التي تجخي إلبخاـ العقج أك مغ عسمية السشاقرة / السداكدة نفديا أك اإلحالة عم

أجل تشفيحه فعاًل , كسا كتعيج االستذاري بأف ال يقـػ بتقجيع أي دفعات مسشػعة أك أف يعج بتقجيع مثل ىحه 
الجفعات سػاًء مباشخًة أك بالػاسصة كسػاًء أكاف ذلظ مغ قبل االستذاري نفدو أك استذارييغ مغ الباشغ أك 

مػضفييع أك ككالئيع أك مسثمييع إلى أي "مػضف" فيسا يتعمق بتعجيل ىحا العقج أك تججيجه أك  أي مغ
 تسجيجه أك تشفيحه. 

( مغ ىحه السادة أف يتخح أيًا 1يحق لمفخيق األكؿ في حاؿ حجكث أي مخالفة أك إخالؿ بأحكاـ الفقخة )ؼ/ -2
 ره:مغ اإلجخاءات التالية أك جسيعيا كذلظ بسحس حخيتو كاختيا

 ج/أ( مغ العق12اعاة نرػص السادة )أف يشيي ىحا العقج مع مخ  - أ
( أف يتخح أيًا مغ اإلجخاءات 1ؼ/يحق لمفخيق األكؿ في حاؿ حجكث أي مخالفة أك إخالؿ بأحكاـ الفقخة ) -ب

 التالية أك جسيعيا كذلظ بسحس حخيتو كاختياره:
 غ العقج./أ( م12أف يشيي ىحا العقج مع مخاعاة نرػص السادة ) -أ

بسػجب ىحا العقج مبمغًا يداكي   )ضعفي( مبمغ  لالستذاري أف يخرع مغ السبالغ السدتحقة  -ب
 الجفعات السسشػعة.

بأف يجفع إلى الفخيق األكؿ كعمى الفػر مبمغػػًا يداكي )ضعفي( مبمغ  االستذاري أف يصالب  -ج
خ القابمة لمشقس عمى بسػجب ىحا البشج بسػافقتو غي االستذاري الجفعات السسشػعة كيقخ 

 .االستجابة الفػرية لسثل ىحه السصالبة
( أدناه ، يرخح الفخيقاف بأف مجسػع السبالغ التي يحق لمفخيق األكؿ تقاضييا بسػجب 4ؼ/مع مخاعاة الفقخة )
 ( لغ يتجاكز )ضعفي( مجسػع مبالغ الجفعات السسشػعة.2ؼ/ىحه الفقخة )

االتفاقيات التي يبخميا مع االستذارييغ مغ الباشغ أك السجيديغ ،  عمى أف يزسغ جسيع االستذاري يػافق  - 3
عمى أف ال تقل ىحه )  ( أعاله2ؼ/( ك)1ؼ/فيسا يخز ىحا العقج مػادًا مساثمة لتمظ الػاردة في الفقخات )

السػاد في شجتيا عغ نرػص الفقختيغ السذار إلييسا ( ، شخيصة أف تشز ىحه السػاد صخاحة عمى حق 
كؿ بتشفيح أحكاـ ىحه السػاد مباشخة بحق أي مغ ىؤالء االستذارييغ مغ الباشغ أك السجيديغ. الفخيق األ 

أف يدكد الفخيق األكؿ عمى الفػر بشدخ كاممة كمصابقة ألصل ىحه االتفاقيات بسجخد  االستذاري كسا يتعيج 
 التػقيع عمييا كبسا يثبت أنيا مذتسمة عمى ىحه السػاد.

يتحرع بأف نز السادة أعاله يزفي صفة السذخكعية عمى أي مغ الجفعات ال يجػز ألي شخز أف  -4
السسشػعة إذا كانت القػانيغ كاألنطسة الشافحة تسشعيا ، كأف حقػؽ الفخيق األكؿ السشرػص عمييا في السادة  

أك أي شخؼ آخخ  االستذاري أعاله  ىي باإلضافة إلى أي حقػؽ أخخى قج تتختب لمفخيق األكؿ تجاه 
 القػانيغ كاألنطسة الشافحة في السسمكة.بسػجب 

 يبقى نز السادة أعاله بجسيع فقخاتيا ساريًا كيتع العسل بو حتى بعج إنياء ىحا العقج. -5
 

 :  السخالرة إقخار -( 23) السادة
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 أفيثبت فيو  مخالرة إقخاريعصي صاحب العسل  أفحاؿ تقجيسو لكذف الجفعة الشيائية  االستذاري عمى 
الشيائية يذكل التدػية الكاممة كالشيائية لجسيع السبالغ السدتحقة لو بسػجب العقج ، كيذتخط كذف الجفعة 

 لمسبالغ السدتحقة لو بسػجب ىحه الجفعة . االستذاري بعج قبس  إال السخالرة إقخارال يدخي مفعػؿ  أف
 

 
 : اإلشعارات -( 24) السادة

 بإبالغيا االستذاري كتمظ التي يقـػ  االستذاري  إلىل كالسػخاسالت التي يرجرىا صاحب العس اإلشعاراتتبمغ 
لجى السكتب الخئيدي لكل فخيق مشيسا ،  بإيجاعيا أكبالبخيج السدجل  إماالعقج  ألحكاـصاحب العسل كفقا  إلى
 أي عشػاف آخخ يعيشو كل فخيق ليػحه الغاية كيتع تحجيجه تاليا إلى بإرساليا أك

 .......................................................................عشػاف صاحب العسػػل : ...........
............................................................................................... 

 ..................: ..................................................................... االستذاري  عشػاف
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 (1ق العقج رقع )حمم
 كاجبات االستذاري في مخحمة اإلشخاؼ

 جياز اإلشخاؼ : -1
شحاؼ عمى أشغاؿ السذحوع حدب السؤىالت والذحوط السبيشة بالسمحق عمى االستذاري تؾفيح الجياز الفشي لإل

وسشؾات الخبحة لألجيخة السكيسة بذكل دائؼ ولألجيخة السدانثة  /أ( ويحثد في ىجا السمحق الكؾادر واألعثاد3رقؼ )
 وغيح السكيسة إضافة إلى دعؼ السكتب الحئيدي .

 التشقػػػالت : -2
يقـؾ االستذاري بتؾفيح الديارات الالزمة لتشقالت جيازه السكيؼ وغيح السكيؼ وأجيخة السكتب ، ويتحسل االستذاري 

 الستحتبة عمى ذلػ.جسيع السراريف 
 ع السكتب الخئيدي :دع -3

يكؾف السكػتب الحئيدػي مدػؤواًل عػؽ إدارة جيػاز اإلشحاؼ ويقـؾ بسياـ ) السيشثس( السشرؾص عمييا في دفتح عقػث 
السقاولػػػة السؾحػػػث لمسذػػػاريع اإلنذػػػائية وىػػػجا البقػػػث ، عسػػػا يقػػػـؾ بديفػػػاد البػػػثد الػػػالـز مػػػؽ ميشثسػػػي السكتػػػب الحئيدػػػي 

عمػى  عػل أسػبؾعيؽأو جىا لخيػػػارة السذػػحوع لػالؿ فتػحة التشفيػج عمسػا دعػة الحاجػة السختػػريؽ باألعساؿ الجػاري تشفيػ
األقل لمتثقيق عمى تقثـ سيح البسل ومظابقتو لمذحوط وبأنو يشفج حدب أعمى مدتؾى مؽ مدتؾيات مسارسة السيشػة 

 عمى أف يقػػثـ االستذاري تقحيػحًا عػؽ ىػجه الخيػارات ضسػؽ التقاريح الذيحية .
السقثمة مؽ قبل السرسؼ وإبثاء الحأي حؾليا إلى صاحب البسل فيسا يخص  السخصصات ككثائق العصاء مخاجعة -4

شسؾليتيا وقابمية تشفيجىا قبل السباشحة وأثشاء التشفيج ، وإذا اكتذف فييا أي عيؾب أو نؾاقص فبميو تبميغ صاحب 
 البسل عشيا لظيًا لتالفي ىجه البيؾب والشؾاقص.

حدب متظمبات السذحوع ىشثسيًا وفشيًا وطبقًا لبقث السقاولة السؾحث لمسذاريع اإلنذائية وتؾجييات  يحاإلشخاؼ عمى التشف -5
 ورفض أي أعساؿ مخالفة لؾثائق عظاء التشفيج . ،صاحب البسل والتشديق مع السرسؼ مؽ لالؿ صاحب البسل

مؽ السقاوؿ استكساؿ أي مخظظات  التي يقثميا السقاوؿ والسؾافقة عمييا و الظمب مخاجعة السخصصات التشفيحية -6
 . تفريمية الزمو لتشفيج األعساؿ

 عمى السؾقع مؽ قبل السقاوؿ . التجقيق في صحة تثبيت األبعاد -7
اإلشحاؼ عمى الفحؾصات السخبحية الالزمة عمى الحرسة واإلسفمة والخحسانة وأي مؾاد ألحى والتأكث مؽ مظابقتيا  -8

تؾى األشغاؿ وتبميغ السقاوؿ عؽ أي عيؾب قث تحتاج إلى مبالجة وعجلػ لمسؾاصفات الخاصة بيا لمسحافغة عمى مد
 ( مؽ ىجا البقث .11وفقًا لسا ورد في السادة )التأكث مؽ سالمة فحؾصات استظالع السؾقع  

عمسًا  عمى االستذاري التذاور مع صاحب البسل أثشاء سيح البسل في األمؾر الستبمقة بأعساؿ التشفيج وأف يحيظو -9
 يح البسل .بتقثـ س

دراسة السقتححات الفشية السقثمة مؽ قبل السقاوؿ وتقثيؼ السذؾرة الفشية لراحب البسل والتؾصيات السشاسبة فيسا يتبمق  -11
 بالسؾاد والبيشات السجعؾرة في السؾاصفات وجثاوؿ الكسيات .
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ة مؽ حيت قبؾؿ أو رفض أي اإلشحاؼ و التثقيق عمى إجحاء الكيل لألشغاؿ السشجخة بالتشديق مع السقاوؿ ، والتؾصي -11
 أجخاء مؽ األشغاؿ السشجخة .

تثقيق عذؾؼ الثفع الثورية والشيائية لمسقاوؿ، وترثيقيا لمثفع ببث التأكث مؽ مظابقتيا لمسؾاصفات الفشية والذحوط  -12
 التباقثية .

ردة في البظاء، ودراستيا مشاقذة ومفاوضة السقاوؿ في أسبار األشغاؿ الجثيثة التي قث تدتجث أثشاء التشفيج ولؼ تكؽ وا -13
 وتحميميا وإجحاء ما يمـخ وفقا لمفرل الثالت عذح مؽ دفتح عقث السقاولة السؾحث لمسذاريع اإلنذائية.

دراسة وإعثاد األوامح التغييحية وإجحاء التبثيالت الالزمة عمى السخظظات والؾثائق األصمية لتتشاسب وطبيبة األشغاؿ  -14
 ح مؽ دفتح عقث السقاولة السؾحث لمسذاريع اإلنذائية , و بالتشديق مع صاحب البسل .الجثيثة وفقا" لمفرل الثالت عذ

تقثيؼ الحأي الفشي في أي لالؼ قث يقع بيؽ صاحب البسل والسقاوؿ وإبثاء الشرح والسذؾرة لراحب البسل لبياف   -15
انتياء مثة البسل يتؼ السؾقف الرحيح وتسكيؽ صاحب البسل مؽ متاببة السؾضؾع , وإذا تسة ىجه الخثمات ببث 

بسا فييا بثالت اتباب الخيارات الخائثة عسا ىؾ , تحتب عمى ذلػ يقث  جياالتفاؽ بيؽ الفحيقيؽ عمى بثؿ األتباب ال
 ( مؽ ىجا السمحق .19وارد في الفقحة )

 عسل عذف بشؾاقص األشغاؿ السشجخة والتؾصية مؽ حيت قبؾؿ أو رفض أي أجخاء مؽ األشغاؿ السشجخة. -16
( والسبثة مؽ قبل السقاوؿ وتقثيسيا  As Built Drawingsالسخظظات الشيائية لمسذحوع عسا جحى تشفيجه فباًل) تثقيق -17

 لراحب البسل .
القيػاـ بالكذف عمػى األشغاؿ قبػل انتيػاء فتحة اإلشبار بدصالح البيؾب دوف حاجو لتسثيث عفالة حدؽ األداء، وإبالغ  -18

اإلصالح أو التبثيل ثؼ الكياـ بتحزيح شيادة األداء ببث إنجاز اإلصالحات، السقاوؿ عؽ أي أشغاؿ قث تحتاج إلى 
وعجلػ الكياـ باإلشحاؼ عمى أي أشغاؿ تحتاجيا السذاريع أثشاء فتحة اإلشبار بدصالح البيؾب ميسا عاف نؾعيا 

 .شيح 24زيارة عل أرببة اشيح ولسثة وطبيبتيا بثوف مقابل عمى أف ال تخيث عؽ 
الت التقاريػح الثوريػة واليؾميػة مبيشػًا فييػا حالػة الظقػد وعثد جياز السقاوؿ والسبثات وعسيػات السػؾاد االحتفػاظ بدجػ -19

التػي تػؾرد إلى السؾقع والفحؾصات السخبحية وأي أشغاؿ ألحى وتقثيؼ لسد ندخ مؽ التقاريح الثورية وتقاريح 
 االجتساعات إلى صاحب البسل .

 لتقاريح الذيحية عمى أف تذسل ما يمي :( ندخ مؽ ا3إعثاد وتقثيؼ ) -21
 . الرؾر الفؾتؾغحافية التي يكمف السقاوؿ بالتقاطيا 
 . تقحيح مؾجخ عؽ األحؾاؿ الجؾية بسا يخثـ أغحاض السذحوع 
 . األشغاؿ السشجخة لتاريخو بالتفريل مؽ حيت الشدب والكيؼ 
 بسل السبتسث .التبميق عمى سيح البسل ومقارنو ما ىؾ حاصل حكيقة وبيؽ بحنامج ال 
 . األوامح التغييحية الرادرة لتاريخو 
 . بياف السذاكل والشؾاقص والسبؾقات ووسائل السبالجة 
 . كذف بالسبثات السدتبسمة والسؾاد السحزحة 
 . أعثاد البساؿ السيحة والبساؿ البادييؽ ودواميؼ 
 . الثفبات السدتمسة مؽ قبل السقاوؿ لتاريخو 
 اصفاتتبميق عمييا واإلجحاءات الستخجة بخرؾص السؾاد السخالفة لمسؾ كذف بالفحؾصات السخبحية وال. 
 . ) أعثاد السيشثسيؽ والفشييؽ البامميؽ ) السكيسيؽ 

 االشتحاؾ بأي لجاف تتبمق باإلشحاؼ عمى السذحوع . -21
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ات وواجبات إذا تظمبة عحوؼ البسل متظمبات لاصة ولؼ تحد ضسؽ الؾاجبات فبمى صاحب البسل تحثيث ىجه الستظمب :مالحطة
 االستذاري .

 
 
 
 
 

 (/أ2رقع ) العقجممحق 
 المناقصةدخول نموذج كفالة 

 
   :   إسم العطاء

  :  رقم العطاء
  ل   ةةةةةو  للر لع ةةةةةرإىل 

لقةةةةةم الةةةةة  إع ع ةةةةة   باإلضااااااى وظيااااا و     ااااا  عطوفةةةةةر عةةةةةمرك عةةةةة ي للبكوةةةةةر للةةةةةو   

كااااااااااااااااااااااااة  أن  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  قمي   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  ل ب    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ................................................ِ المناااااااااااااااااااااااااق    

و  لل طةةةةةةةة   الةةةةةةةة   عةةةةةةةة  أن ةل بشةةةةةةةة كوع للب ةةةةةةةةوال ع ةةةةةةةةد أعةةةةةةةة ال لسةةةةةةةة ط  ر لةةةةةةةةمعون لل طةةةةةةةة    ولبةةةةةةةة     ةةةةةةةة    

 ر قمي للب      كف لر ع    ر عع عكضد وب  ً  ع     د  فإن عرصف  : 

ن يةةةةةةةةةةةةةةمفع ل ةةةةةةةةةةةةةة  ب ك...........................................................يكفةةةةةةةةةةةةةة  ب  أةةةةةةةةةةةةةةم      ةةةةةةةةةةةةةةر ع ةةةةةةةةةةةةةةد أ

ع ةةةةةةةم و ول أوط   ةةةةةةةي  ةةةةةةة   عةةةةةةة    وب  ةةةةةةة  ر  ةةةةةةةب    خمسةةةةةةةي ار( فقطةةةةةةة      ةةةةةةة ) 0555 مبلااااااا   

 :  للط ي ع  ي  

أن للب ةةةةةةةة      ةةةةةةةةةمون عولفقةةةةةةةةر عةةةةةةةةة      ةةةةةةةة ي   ةةةةةةةةة ي عكضةةةةةةةةةد   ةةةةةةةةم ل ق ةةةةةةةةة     ةةةةةةةةك عوعةةةةةةةةةم ل قةةةةةةةةةمي  و- أ

 215صالحية العرض المحدد با )لل كو  أو     ل ق    
 
 , أو( يوما

و     ةةةةةةةةةد  ل  ةةةةةةةةةدأ  ةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةم  بةةةةةةةةة   ب   لةةةةةةةةةر لل طةةةةةةةةة   عو- ب   إبةةةةةةةةةكلي لالف   ةةةةةةةةةر لل قةةةةةةةةةم  بو ةةةةةةةةةي   
 
أ فةةةةةةةةةا  

 لل قم  أو

  القةةةةمي  ضةةةةب ن ل لل   بو ةةةةي للبةةةة لن  و- ت
 
( عةةةة  5أ  ةةةة   ةةةةم  بةةةة   ب   لةةةةر لل طةةةة   ع  ةةةةد  ول  ةةةةد أ فةةةةا  

و  لل قم     

 215صااااااالحية الافالااااااة البال ااااااة )ل ق ةةةةةة   عةةةةةةمن وعةةةةةة  أن ي ةةةةةة    للط ةةةةةةي   ةةةةةة  
 
إع لالأةةةةةة   وي  ةةةةةة     ( يومااااااا

  ل  لن. إلي     ب  أن ه
 
 ذال لل ف لر ال  بأ  للقول     للب بوط بأ   

 

 الو يع لل ف  / للب ك:................................................................ 
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 للبفو    ل و  ةةةع:................................................................ 

 .................................................................التاريااااااااااااااااخ  

 
و
و

و
و
و
و
و
 

 (/ب2رقع ) العقجممحق 
  األداءنسػذج كفالة حدغ 

 الدادة : إلى
     

 ……………………......يدخنا إعالمكع بأف مرخفشا...................................................
 

 ........................................………………….............. االستذاري قج كفل بكفالة مالية ، 
 

 .........................................................…………………….بخرػص العصاء رقع 
 ........................................................................…………………........الستعمق 

 . أردنيديشار ..(  ………………………………………………….......……………بسبمغ : ) 
 

ككفقا لذخكط العقج  شخاؼبتقجيع الخجمات اليشجسية لال االستذاري لزساف التداـ  األداءكذلظ مقابل كفالة حدغ 
 . أعالهالخاصة بالعصاء 

 
خ، كبغس أي شخط آخ أكتحفع  أك إنحارشمب مغ قبمكع بال  أكؿنجفع لكع السبمغ السحكػر لجى  أفنتعيج  كإنشا

 . االستذاري الشطخ عغ أي معارضة مغ جانب 
 

  -كتحجد  مبجئيا" :)                        ( كلسجة  إصجارىاكتبقى ىحه الكفالة سارية السفعػؿ مغ تاريخ 
 ...............……………………مغ عاـ ...………........  شيخ ...............…….. بتاريخ 

 
 بشاء عمى شمب صاحب العسل . ما لع يتع تسجيجىا أك تججيجىا

 
 تػقيع الكفيل/مرخؼ : ...........................

 السفػض بالتػقيػػع : ...........................
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 بحزػػػر كشيادة : ...........................
 التػػػػػػػاريخ : ...........................

 
وو
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 (3) عقر  عقجال قحمم
 في مخحمة اإلشخاؼ  الستذاري اأتعاب  بجؿ

 

 بجؿ أتعاب جياز اإلشخاؼ السكيع :  -1
بثالت شيحية شاممة ، لمحواتب األساسية وما يتببيا مؽ إجازات وتبؾيزات وضساف اجتساعي وضحيبة 

 وبثالت تشقالت وبثؿ إدارة وأرباح ومراريف غيح مشغؾرة .
( أياـ وفي 3إجازتو لفتحة تخيث عمى ) ويمتـخ االستذاري بتؾفيح بثيل ألي مؽ أفحاد الجياز السذحؼ تتؼ

حاؿ عثـ قيامو بجلػ تحدؼ عمفة بثؿ أتباب أفحاد الجياز السذحؼ السجازيؽ عسا حثدت في السمحق رقؼ 
 / أ (. 3)

( يؾمًا مؽ تاريخ تقثيؼ الكذؾؼ الخاصة 31يتؼ تدثيث جسيع الثفبات مؽ قبل صاحب البسل لالؿ ) -2
 بيا.

السذحؼ وبثالت أتبابو في عل مؽ السؾاقع أو السكتب الحئيدي ببث  يتؼ تخفيض أعثاد الجياز -3
االتفاؽ بيؽ صاحب البسل واالستذاري عمى ذلػ في ضؾء اإلنجاز الفبمي وتقثـ سيح البسل في  
السذاريع السختمفة , وإذا لؼ يتؼ االتفاؽ بيؽ الفحيقيؽ , يحتفظ االستذاري بالجياز الفشي عسا ورد في البقث  

 الخالؼ .لحيؽ حل 
 
 طحيقة الثفع :  -4

يثفع بثؿ أتباب السكتب الحئيدي عسبمغ شيحي مقظؾع لكامل مثة البسل ويكؾف ىجا البثؿ ثابة  -أ
/أ( , وببث انقزاء مثة دعؼ 3الكيسة طيمة السثة السحثدة لثعؼ السكتب والؾاردة في السمحق رقؼ )

سكتبي الذيحي بدبب تخفيض أعثاد السكتب السحثدة في نفد السمحق يتؼ تخفيض قيسة الثعؼ ال
 الجياز وفقا لسا يمي:

 
 

ندبة الثعؼ 
 لمسكتب

 
= 

  إجسالي قيسة الثعؼ لمسكتب
× 

 
قيسة البظاء دوف السبالغ االحتياطية وضحيبة  111%

 السبيبات
رواتب الكادر الذيحي الجي × التخفيض عمى قيسة الثعؼ السكتبي الذيحي= ندبة الثعؼ السكتبي 

 ستغشاء عشو .يتؼ اال
 

أ(  – 3يثفع بثؿ أتباب الجياز السكيؼ الستفق عمى إبقائو حدب الجثوؿ الؾارد في السمحػػق رقػؼ )  -ب
 وتكؾف ىجه البثالت ثابتة الكيسة طيمة مثة تشفيج السذحوع .
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 / أ( 3ممحق العقج رقع )
 بجؿ أتعاب االستذاري في مخحمة اإلشخاؼ 

 
 السجسػع بالجيشار

 ابةرقسًا ككت
البجؿ الذيخي 

 بالجيشار
 رقسا" ككتابو

 السجة 
 بالذيخ

 الخقع  الػصف كالخبخة كالكػادر العجد

خػػخيج احػػج الجامعػػات  (أك معسػػاري  مػػجيخ السذػػخكع )ميشػػجس مػػجني 1 14  
 , PMPحاصػػل عمػػى شػػيادة ادارة السذػػاريع  االردنيػػة اك االمخيكيػػة

 ـ كاملبجكافي مذاريع األبشية ( سشة 15بخبخة ال تقل عغ )

1- 

فػي مذػاريع سػشػات  12بخبػخة ال تقػػل عػغ  (مجني)ميشجس مػقع  1 12  
 بجكاـ كامل االبشية

2- 

( 12ميشػػػجس اخترػػػاص ىشجسػػػة كيخبائيػػػة بخبػػػخة ال تقػػػل عػػػغ ) 1 12  
 بجكاـ كاملسشػات 

3- 

( 12بخبػػػخة ال تقػػػل عػػػغ ) ميكانيكيػػػةميشػػػجس اخترػػػاص ىشجسػػػة  1 12  
 بجكاـ كاملسشػات 

4- 

بخبػخة ال تقػل عػغ  دبمـػ ىشجسة مجنيػة / أك مدػاحةحاسب كسيات  1 12  
 بجكاـ كامل كمذاريع البشية التحتية سشػات في مجاؿ األبشية 12

5- 

خبخة ال تقل ببجكاـ كامل  خخيج كمية جامعية متػسصةعاـ مخاقب  1 12  
  ػات في مجاؿ االبشيةسش 12عغ 

6- 

في  سشػات 12تقل عغ  خبخة الدبمـػ ىشجسة مداحة بمداح  1 2  
 .ـ جدئي عشج الصمبابجك  مذاريع االبشية كالبشية التحتية

7- 

دعػػػػع السكتػػػػب الخئيدػػػػػي شػػػػامل جسيػػػػػع الخػػػػجمات كالتخررػػػػػات  بالسقصػع 12  
زيػارتيغ شػيخيًا بػاقػع  اليشجسية الالزمة )مػغ رؤسػاء االخترػاص(

  كحج أدنى

8- 

  %(16يعات )العامة عمى السب السجسػع الكمي شامل الزخيبة    
 

 %(16)الزخيبة العامة عمى السبيعات  شامالً قيسة العصاء اإلجسالية لإلشخاؼ 
 : )............( ديشارا اردنياالسجسػع رقًسا  

  : ًً  …………………………………........................................................................ك كتابًة
  

 اسع االستذػػػاري       
..............................................................................… 

 
الػضيفة …........................... السفػض بالتػقيع         

..........................................… 
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العشػاف       

........................................................……................................... 
 

تمفػف ........................ فاكذ ............................ ص.ب       
..……...................... 

 
خاتع كتػقيع                                                                                  

 االستذاري 
 

 :اتمالحط
 تجكف البجالت الذيخية كالسجسػع بالجيشار رقسا" ككتابة -1
 .األسعار أعاله شاممة لزخيبة السبيعات -2
 يسكغ لراحب العسل إضافة الكػادر الفشية كاإلدارية غيخ السحكػرة أعاله -3
يمتـد االستذاري بتدميع كإرفاؽ شيادات إستالـ الخكاتب األساسية لجياز االشخاؼ السذار اليو  -4

شيخي مع الجفعات الذيخية كتكػف مرجقو مغ قبمو اصػليًا كلغ يتع صخؼ أي دفعو أعاله بذكل 
 لمسدتذار بجكف تقجيع الذيادات 

في حاؿ عجـ االلتداـ مغ السدتذار بتعييغ أي مغ افخاد كادر االشخاؼ السذار الييع في السمحق  -5
 ي:التال/أ( أعاله كاالعتساد مغ قبل صاحب العسل سيتع حدع السبالغ كحدب 3)

 ( ديشار يػميا بجؿ مجيخ السذخكع152حدع مبمغ ) -
 ( ديشار يػميا بجؿ ميشجس السػقع السكيع122حدع مبمغ )  -
 ( ديشار يػميا بجؿ ميشجس السيكانيظ السكيع122حدع مبمغ ) -
 ( ديشار يػميا بجؿ ميشجس الكيخباء السكيع122حدع مبمغ ) -
 ( ديشار يػميا بجؿ حاسب الكسيات75حدع مبمغ ) -
 ( ديشار يػميا بجؿ السخاقب العاـ75غ )حدع مبم -
 ( ديشار يػميا بجؿ السداح75حدع مبمغ ) -

عمى االستذاري تدجيل الكادر اليشجسي الحي يتع إعتساده عمى كادر السكتب في نقابة  -6
 السيشجسيغ 

يقـػ االستذاري بتعبئة الخانو الستعمقة )بالبجؿ الذيخي( الػاردة في الججكؿ أعاله شاماًل لمزساف  -7
. كالزخيبة جتساعي كمزافًا إليو ىامر ربح السكتباال  ككل ما يمـد

عمى االستذاري تحجيج بجالت اتعاب الجياز السذخؼ كذلظ بسخاعاة الحج األدنى مغ األجػر  -8
الػاردة في سمع ركاتب السيشجسيغ الرادرة عغ نقابة السيشجسيغ األردنييغ ككزارة العسل حتى 

 الحكػمية  تاريخ تقجيع العخكض لجى العصاءات
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أف يتع التقيج التاـ بتدكيج صاحب العسل بكذػفات مػقعو -بخرػص العسل اإلضافي:  -9
كمعتسجه أصػليًا مػضحو )شمب العسل السقجـ مغ قبل السقاكؿ مبيغ فيو كصف كشبيعة العسل 
، التاريخ، عجد ساعات العسل اإلضافي، الػضيفة، قيسة العسل اإلضافي(  السخاد إنجازه، اليـػ

قيا أصػليًا في الجفعات الذيخية لمجياز السذخؼ مع التأكيج عمى عجـ شسػؿ الػضائف كارفا
 "افية "مجيخ مذخكع، حاسب الكسياتالتالية لمعسل اإلض

/أ( بسػافقة صاحب العسل كحدب تقجـ 3اريخ مباشخة كافة الكػادر الػارده في ممحق العقج )ت -11
 ة كشخح كمباشخة العسل في الجدء تباعًا.سيخ العسل في السذخكع كحجع العسل كالحاجو الفعمي
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 / ب( 3ممحق العقج رقع )
 خالصة بجؿ أتعاب االستذاري في مخحمة اإلشخاؼ

 مشقػؿ مغ الػصف الخقع
 صفحو

 الكيسة اإلجسالية
 كتابة ديشار فمذ

     كمفة اإلشخاؼ  -1
 الزخيبة العامةقيسة العصاء اإلجسالية شاماًل  -2

 %(16) عمى السبيعات
    

 رقسًا:   %(16شاماًل الزخيبة العامة عمى السبيعات ) السجسػع
 ديشار( )                 

   
 

 كتابة  %(16شاماًل الزخيبة العامة عمى السبيعات ) السجسػع
 ديشار أردني ………………………………………………………………………………… 

 ……………………..…………………………………………………………………اسع االستذاري: 
 ………………………………………..الػضيفة: ……………………………………السفػض بالتػقيع: 

 ………………………………………………………………………………………………..العشػاف: 
 

 ………………………….ص. ب : …………………….. فاكذ: …………………………… تمفػف: 
 خاتع كتػقيع االستذاري 

 
 
 
 

 
 -مالحطة : 

  رقسًا ككتابة األردني يجكف السجسػع بالجيشار       
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 (4ق العقج رقع)ممح

 خخى ألاقخار متعمق بالجفعات إ 
 
 

 اقح أنا السؾقع إمزائي ولاتسي في أدناه ......................................................................
 

 ............................................................................نقح نحؽ السؾقبيؽ إمزاءاتشا ولاتسشا في أدناه 
 

( وعساًل بأحكاـ ىجه السادة 2/ع( مؽ الذحوط البامة  لبقث الخثمات اليشثسيػػة  )ع22أنشا قث اطمبشا عمى ما ورد تحة السادة رقؼ )
ب الؾعالء أو غيحىا السباشحة نحفق إقحارًا مؾقبًا مؽ قبمشا مؾقع حدب األصؾؿ نقح فيو بجسيع البسؾالت أو أتباب االستذارات أو أتبا

وغيح السباشحة وأي شيء ذو قيسة مادية والتي تؼ دفبيا أو االتفاؽ عمى دفبيا إلى " اآللحيؽ" ونحفق طيًا وصفًا مفراًل ليجه الثفبات 
ؽ قبل استذارييؽ األلحى ولسؽ دفبة وسببيا سؾاًء تؼ دفبيا أو عانة ستثفع بذكل مباشح أو غيح مباشح مؽ قبمشا أو نيابًة عشا أو م

مؽ الباطؽ أو نيابًة عشيؼ أو أي مؽ مؾعفييؼ أو وعالئيؼ أو مسثمييؼ، وذلػ فيسا يتبمق بالثعؾة إلى تقثيؼ البحوض الخاصة بتشفيج 
جه ىجا البقث أو عسمية السشاقرة / السخاودة نفديا أو اإلحالة عمى االستذاري أو السفاوضات التي تجحي إلبحاـ البقث أو مؽ أجل تشفي

 فباًل.
 

كسا ونتبيث بأف نقثـ ترحيحًا لظيًا إلى الفحيق األوؿ عمى الفؾر عؽ وجؾد أي دفبات بسا في ذلػ عمى سبيل السثاؿ وصفًا مفراًل 
لدبب ىجه الثفبات وذلػ بتاريخ قيامشا بالثفع أو تاريخ إلخامشا بالثفع أييسا يحثث أواًل عسا ونؾافق عمى قياـ الفحيق األوؿ باتخاذ 

( مشيا ونمتـخ بتشفيج  1جحاءات السبيشة تحة السادة  السذار إلييا أعاله حاؿ حثوث أي مخالفة أو إلالؿ مؽ قبمشا بأحكاـ السادة ) اإل
 كل ما ورد في ىجه السادة.

 
 ................................. كعميو نػقع تحخيخًا في

 
    :إسػػػػػع اإلستذػػاري 

 
   ......................... ػػع: إسػػػػػع السفػض بالتػقيػػ

.................................................... 
 

  تػقيع السفػض بالتػقيػػػع: 
 

  الخاتػػػػػػػػػػػػع:
 
 

  عمى االستذاري تقثيؼ اإلقحار الستبمق بالثفبات األلحى وفي حاؿ عثـ قيامو بثفع أي عسؾالت أو أتباب أو أي مؽ األمػؾر
/ع( عميو أف يجعح ذلػ في اإلقحار السقثـ مشو ، وعل مؽ ال يقثـ ىجا اإلقحار سػيحفض عحضػو ، وعمػى 22ة بالسادة )السحثد

 االستذاري وضع اإلقحار في عحؼ مغمق مشفرل عؽ البحض.
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 ( 5ممحق العقج رقع )
 إقخار متعمق بالجفعات السسشػعة

 
 

 ..........................................................اقح أنا السؾقع إمزائي ولاتسي في أدناه ............
 

 نقح نحؽ السؾقبيؽ إمزاءاتشا ولاتسشا في أدناه 
 

(، وعساًل بأحكاـ ىجه السادة نحفق إقحار مؾقبًا 2ؼ( مؽ الذحوط البامة لبقث الخثمات اليشثسية )ع-22أنشا قث اطمبشا عمى ما ورد تحة السادة )
ؿ ، نقح فيو بأنشا لؼ نقؼ بثفع أي مبالغ سؾاًء عانة عسؾالت أو أتباب استذارات أو أتباب وعالء أو غيحىا سؾاًء بذكل مؽ قبمشا حدب األصؾ 

األشياء مباشح أو غيح مباشح ولؼ نقؼ بتقثيؼ أي شيء ذو قيسٍة ماديٍة ولؼ نقؼ بدعظاء وعؾد أو تبيثات لثفع مثل ىجه السبالغ أو تقثيؼ مثل ىجه 
أو بالؾاسظة ، أو بغض الشغح عسا إذا عاف ذلػ قث تؼ مؽ قبمشا أو نيابًة عشا أو مؽ قبل استذارييشا مؽ الباطؽ أو نيابًة عشيؼ أو أي  سؾاًء مباشحةً 

مؽ مؾعفييؼ أو وعالئيؼ أو مسثمييؼ إلى الفحيق األوؿ، ويذسل ذلػ عمى سبيل السثاؿ ال الحرح أي "مؾعف" بغض الشغح عسا إذا عاف يترحؼ 
ى سسيٍة أـ ال ، وذلػ فيسا يتبمق بالثعؾة إلى تقثيؼ البحوض الخاصة بتشفيج ىجا البقث أو عسمية السشاقرة/السخاودة نفديا أو اإلحالة عمبرفٍة ر 

 االستذاري أو السفاوضات التي تجحي إلبحاـ البقث أو مؽ أجل تشفيجه فباًل.
 

ؼ مثل ىجه الثفبات سؾاًء مباشحًة أو بالؾاسظة وسؾاًء أكاف ذلػ مؽ قبمشا أو مؽ قبل كسا ونتبيث بأف ال نقـؾ بتقثيؼ أي دفبات مسشؾعة أو نبث بتقثي
  و تشفيجه.  استذارييشا مؽ الباطؽ أو أيًا مؽ مؾعفييؼ أو وعالئيؼ أو مسثمييؼ إلى أي "مؾعف" فيسا يتبمق بتبثيل ىجا البقث أو تجثيثه أو تسثيثه أ

 
  كعميو نػقع تحخيخًا في

 
   :ذػػاري إسػػػػػع اإلست

 
   إسػػػػػع السفػض بالتػقيػػػػع: 

 

 

     تىقيع اىَفىض ببىتىقيـــع

 

   اىخبتــــــــــــٌ

 
 

  ػٍى االعزشبسي رمذٌُ اإللشاس اٌّزؼٍك ثبٌذفؼبد إٌّّٛػخ ٚفً دبي ػذَ لٍبِٗ ثذفغ أي ػّٛالد أٚ أرؼبة أٚ أي ِٓ األِٛس اٌّذذدح

ه فً اإللشاس اٌّمذَ ِٕٗ ، ٚوً ِٓ ال ٌمذَ ٘زا اإللشاس عٍشفغ ػشػٗ ، ٚػٍى االعزشبسي ٚػغ ػٍٍٗ أْ ٌزوش رٌ( ف/22 ثبٌّبدح 

 .اإللشاس فً ظشف ِغٍك ِٕفظً ػٓ اٌؼشع
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 شٌمخ رمذٌُ اٌؼشٚع ؽ 
 ٍٓ ِٚغٍف صبٌش ٌىفبٌخ دخٛي اٌؼطبءِغٍم ٍٓ ِٕفظٍٍٓاٌّبٌٍخ ٚاٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ فً ِغٍف اٌفٍٕخ ٚ رمذَ اٌؼشٚع

 / ِذبفظخ اٌؼبطّخ . ثٕه اٌجزٚس اٌٛؽًٕ ِجٕى رٕفٍز ئٔشبءثبالششاف ػٍى ػطبء ( اٌخبص 2023/ /ة1سلُ ) 

a-  :ًٕاٌؼشع اٌف 

 ٌمذَ اٌؼشع اٌفًٕ فً ِغٍف ِٕفظً ٚ ٌجت اْ ٌشزًّ ػٍى ِب ًٌٍ:             

 اعُ اٌششوخ / اٌّىزت االعزشبسي ٚٚػؼٗ اٌؼبَ: -1

 , ِشبسوخ, ِذذٚدح,.....(االعُ ٚٔٛػٍخ اٌٍٙئخ اٚ إٌظبَ )ششوخ ِغبّ٘خ -

 ربسٌخ اٌزأعٍظ دغت إٌظبَ اٌذبًٌ. -

 ِىبْ رغجًٍ اٌّىزت االعزشبسي. -

 اٌؼٕٛاْ ٚأسلبَ اٌٙٛارف ٚاٌفبوظ ٌٍّىزت اٌشئٍغً. -

 اٌزظٍٕف فً ِجبي االثٍٕخ. -

 فشٌك االششاف:  -2

اٌّىزجً ِغ ثٍبْ  اعّبء جٍّغ اٌؼبٍٍِٓ ػٍى اٌّششٚع دغت اٌجذٚي اٌّشفك ِغ رٛػٍخ االجٙضح اٌؼبٍِخ فً اٌذػُ

 غٍش اٌزارٍخ ٌٍّٕٙذعٍٓ اٌشئٍغٍٍٓ.رخظظبرُٙ ِٚإ٘الرُٙ ٚخجشارُٙ ِذػّخ ثبٌشٙبداد ٚاٌ

 .جذٚي ثبٌّشبسٌغ اٌّشبثٙخ ٌطجٍؼخ اٌّششٚع خالي اٌؼشش عٕٛاد االخٍشح  -3

 شٙبداد األداء -4

 ِالدظبد االعزشبسي ٚأٌخ ِىّالد ٌٕطبق اٌؼًّ. -5

 زبٌٍخ: ٌجت أْ ٌٕزًٙ اٌؼشع اٌفًٕ ثبٌؼجبسح اٌ -6

 * ٔشٙذ ثأْ جٍّغ اٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح فً اٌؼشع اٌفًٕ اٌّشفك طذٍذخ*

 اعُ اٌّىزت /اٌششوخ

 اٌّٛوً ثبٌزٛلٍغ ٚرٛلٍؼٗ

 اٌزبسٌخ

جٍّغ اٌّؼٍِٛبد ٌجت اْ رىْٛ ِذػّخ ثٛصبئك رضجذ طذزٙب ٚعٛف ٌٓ ٌإخذ ثؼٍٓ االػزجبس ػٕذ اٌزمٍٍُ ِب  -7

 زمٍٍُ اٌزارً(.٘ٛ غٍش ِذػُ ِٕٙب )ِشفك جذٚي ٌجٍٓ ّٔٛرط اٌ

ٌطٍت ِٓ االعزشبسي رؼجئخ ّٔٛرط شٙبدح ِطبثمخ سؤعبء االخزظبص اٌّشفك ِغ اٌٛصبئك  ٚاٌزٛلٍغ ػٍٍٗ  -8

 ٚخزّٗ ثخبرُ اٌّىزت.

ػٍى اٌجذٚي اٌّشفك)ّٔٛرط  ٌّزمذِخ ٌٚزُ اٌزمٍٍُ اٌفًٕ ثٕبء  رفزخ اٌؼشٚع اٌفٍٕخ ٌجٍّغ اٌّىبرت ٚاٌششوبد ا -9

 اٌزمٍٍُ اٌفًٕ(

 

 

b- اٌؼـشع اٌّبٌـ: ً- 

 -ٌجت أْ ٌشزًّ اٌؼشع اٌّبًٌ ػٍى :
 ( .2رمذٌُ اٌؼشع اٌّبًٌ ػٍى إٌّٛرط اٌّخظض فً ارفبلٍخ اٌخذِبد إٌٙذعٍخ )ع -
ؼشائت ثّب فٍٙب اٌشعَٛ أٚ اٌ وبفخشبٍِخ ثبٌذٌٕبس االسدًٔ أْ رىْٛ األعؼبس اٌٛاسدح فً اٌؼشع اٌّبًٌ  -

 .اٌؼشٌجخ اٌؼبِخ ػٍى اٌّجٍؼبد 

a. ٌٚطٛسح  ُ ٔغخخ اٌٛصبئك األطٍٍخ وبٍِخ ٚثذٍش رىْٛ ِٛلؼخ ِٕٗ ِٚخزِٛخ ثخبرُ اٌّىزتػٍى إٌّبلض رمذ

  ؽجك االطً ػٕٙب.

b. .ػٍى إٌّبلض رمذٌُ ػشع ِبًٌ ٚادذ فمؾ ػٍى إٌّٛرط اٌّؼزّذ ٌٚغزجؼذ ِٓ ٌخبٌف ٘زا اٌششؽ 

c.  ًٍ٘اٌّىبرت إٌٙذعٍخ ٌٓ ٌزُ ئدبٌخ اٌؼطبء ػٍى االعزشبسي اٌزي ٌفمذ رأٍٍ٘ٗ اٌظبدس ثّٛجت رؼٍٍّبد رأ

أٚ ٌظذس ثذمٗ لشاس ثبٌذشِبْ ِٓ اٌّشبسوخ ثبٌؼطبء خالي اٌفزشح ِب  1996ٚاٌششوبد االعزشبسٌخ ٌغٕخ 

ٚربسٌخ لشاس اإلدبٌخ ،  ٚثٕبء  ػٍٍٗ عٛف ٌغزجؼذ اٌؼشع اٌّمذَ ِٓ  اٌؼطبءثٍٓ ربسٌـخ ئػالْ ؽشح 

اع اٚ اٌشجٛع ػٍى طبدت اٌؼًّ اٚ ٌٗ اٌذك ثبالػزشاالعزشبسي ِٓ اٌّشبسوخ ثبٌؼطبء دْٚ أْ ٌىْٛ 

 دائشح اٌؼطبءاد اٌّخزظخ ثبي ِطبٌجخ ِبٌٍخ اٚ لبٍٔٛٔخ.

d. : ٌجت ػٍى االعزشبسي رؼجئخ اٌجذاٚي اٌزبٌٍخ- 

 .( اٌؼطبءاد اٌّذبٌخ1ا. ِشفك جذٚي سلُ )            

 .(  اٌٛػغ اٌّإعغ2ًة.  ِشفك جذٚي سلُ )            

 (  سؤعبء االخزظبص ِٚغبػذٌُٙ.3) ط.  ِشفك جذٚي سلُ            

 ( اٌىٛادس اٌفٍٕخ اٌّغّبح ػٍى اٌّششٚع .4د. ِشفك جذٚي سلُ )            
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  ؽشٌمخ فزخ اٌؼشٚع: 
 عٍزُ فزخ اٌؼشٚع اٌفٍٕخ ٌجٍّغ إٌّبلظٍٓ ِٓ لجً اٌٍجٕخ اٌخبطخ ٌٍّششٚع. -

خ فٍٕخ ِشىٍخ ِٓ لجً عٍزُ رمٍٍُ اٌؼشٚع اٌفٍٕخ دغت جذٚي اٌزمٍٍُ اٌفًٕ اٌّشفك ِٓ لجً ٌجٕ -

 .50/70اٌٍجٕخ اٌخبطخ ثبٌّششٚع ػٍّب ثبْ اٌذذ االدٔى ٌؼالِخ اٌزبًٍ٘ اٌفًٕ 

 .ٌٍّٕبلظٍٓ اٌّإٍٍ٘ٓ فٍٕب فمؾعٍزُ فزخ اٌؼشٚع اٌّبٌٍخ  -
 

 ٚئدبٌخ اٌؼطبء ؽشٌمخ رمٍٍُ اٌؼشٚع : 

 

زمٍٍُ  اٌفًٕ ػالِخ ِٕٙب ػٍى ا70ٌػالِخ , ثذٍش رىْٛ  100عٛف ٌزُ ادزغبة ػالِبد اٌزمٍٍُ ِٓ 

 ػالِخ ػٍى اٌزمٍٍُ اٌّبًٌ.30ٚ

 
 اىتقييٌ اىفْي -1

 -ٌزُ رمٍٍُ اٌجٛأت اٌزبٌٍخ ٌٍؼشع اٌفًٕ اٌّمذَ:

 ػالِخ( 13اٌٛػغ اٌؼبَ ٌٍششوخ ) -

 ػالِخ( 22خجشاد اٌششوخ اٌّشبثٙخ ) -

 ػالِبد( 10إٌّٙجٍخ ٚخطخ اٌؼًّ ) -

 (ػالِخ 21اٌىبدس اٌفًٕ اٌّغّى ٌالششاف ػٍى اٌّششٚع ) -

 ػالِبد( 4االٔطجبع اٌؼبَ ) -

 

 .وذذ ادٔى ( 70/  50) الً ِٓ ِخ رمٍٍُ فًٕػالٚعٍزُ اعزجؼبد اٌؼشٚع اٌزً رذظً ػٍى 

 

 اىتقييٌ اىَبىي -2

 ػالِخ( 30)اٌغؼش اٌّمذَ  -

 

بٌٍخ ثٕبءا ب اٌّػالِزٙ عؼبس اٌّمذِخ فٍزُ ادزغبةألأِب ثبلً ا ػالِخ 30ٌٍؼشٚع اٌّإٍ٘خ فٍٕب عٍزُ ِٕخ الً عؼش ِمذَ -

 -ػٍى اٌّؼبدٌخ اٌزبٌٍخ:

 

 

 

 

 

 

 

 ٍبت اىتقييٌ اىفْي واىَبىي.الحبىة عيى اىششمة اىتي تحصو عيى أعيى ٍجَىع ىعو تتٌ اإل
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 :اٌزمٍٍُ اٌفًٕجذٚي 

  ايبند ايعالم   ايعالمات   ز ع   اص ل

عل وانو رىقو) : لي كما ايعالمات   زع أ أبن   ا ي  درج  ىي اي صن ف سن ات عدد
 ايمناقصوماو ثبت(و

  يلشرك  ايعام اي ضع 77 7

     4 ˃ أبن   أ ي  درج  ىي اي صن ف سن ات˃و0 عالم  7

 7˃ أبن   أ ي  درج  ىي اي صن ف سن ات ≥4 عالم  3

 10 ˃ أبن   أ ي  درج  ىي اي صن ف سن ات ≥و7 عالم  5

 ى ق ىما 71   أبن أ ي  درج  ىي اي صن ف سن ات عالم  7

 5  االخ صاص رؤساء  خبرات  مؤهالت يلشرك  اي ن  مي ايه كل

حص لواحدواىرادوايكادروايهندسيوعل واألقلوعل وأحدوايشهاداتوايد ي  وايمع مدةوىيو
و(,LEED GA / AP CEM, CEA)مثلومجاالتوايطاق و ايب ئ و االس دام و

5 

 ايعشر خالل ايشرك  عل ها اشرىت ا /    اب صم مه قامت اي ي ايمشابه  ايمشار ع

 االخ رةو)مشر ع نوعل واألقل( سن ات
 شامل  ايمس ش  ات مشار ع   ع مد:  اع مادها س  م اي ي ايمشابه  ايمشار ع طب ع  *

 ايطب   ايجامع    ايكل ات( ايعلم  )  ايزراع   ايطب   االبحاث  مراكز ايطب   ايمخ برات

 االجماي   ايمساح   قل ال ان شر ط ) غشف اٌزجشٌذ   راتايمخ ب م ضمن  ايبحث  

 (2م3000 عن اي احد ايعطاء ضمن يلمشر ع

 ايشرك  خبرات 11 71
  ايمشابه 

 أ /    ب صم م  قام  احدوىقطويمشر ع مقارن  صف  قد م ايعطاء ىي ايمشارك ن عل 
 اي    ي نامجايبر ىي مشاب   ك ن بح ث االخ رة سن ات ايعشر خالل عل   االشراف

 راع  قد اي صم م  ك ن  ان  ايكهربائ   ايم كان ك    االن م  ايمعمار    اي راغات

  قل ال بناء  بمساح  ايم اه    ى ر ايطاق    ى ر  اس را  ج ات ايخضراء االبن   م طلبات

 .2م 3000 عن

8 

  خط  ايمنهج   7 4 ايم قع دارةظ  اي ن  ذ خط 
  ايعمل

  اي غ  ر    اال امر ايمشر ع زان  م  ضبط اي ات
 آي  ,  اي غ  ر   اال امر مع اي عامل أي  ,  ايم زان   ح   شأنها من اي ي االي ات  ضع)

و(اي ن  ذ أعمال أثناء  نجم قد اي ي ايخالىات مع اي عامل

3 

 خبرة يد    ك ن  ان سن  75وعن  قل ال بخبرة مدني ا  معماري مهندس/  مشر ع مد ر
 (األقل عل   احد مشر ع) ايخضراء األبن   مجال ىي

 ايمسم  اي ني ايكادر 67   4
 عل  يالشراف

 ايمشر ع
 ا  اي ن  ذ مجال ىي م خصص   بخبرة سن ات71 عن  قل ال بخبرة مدني م قع مهندس

  مشابه  مشار ع عل  كل هما ا  االشراف
1 

 ا  اي ن  ذ مجال ىي م خصص   خبرة سن ات71 عن  قل ال بخبرة كهرباء مهندس
  مشابه  مشار ع عل  كل هما ا  االشراف

1 

 ا  اي ن  ذ مجال ىي م خصص   خبرة سن ات71 عن  قل ال بخبرة م كان ك مهندس
  مشابه  مشار ع عل  كل هما ا  االشراف

1 

 االشراف ا  اي ن  ذ مجال ىي م خصص   خبرة سن ات71 عن  قل ال بخبرة كم ات حاسب
  مشابه  مشار ع عل  ماكل ه ا 

7 

 االشراف ا  اي ن  ذ مجال ىي م خصص   خبرة سن ات71 عن  قل ال بخبرة ابن   مراقب
  مشابه  مشار ع عل  كل هما ا 

7 

 ايمك ب ىي االخ صاص رؤساء من ايمك بي ايدعم ايكادر  سم  )  ايمك بي ايدعم جهاز
 مدة خالل ايكادر بها س ق م اي ي ايز ارات  عدد االبن   مشار ع ىي خبرا    ب ان ايرئ سي

 ايص ان  ى رة  خالل االشراف

4 
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 ٚ:طف جٙبص االششاف اٌّمٍُ ثبٌّششٚع 

 
أ( ششٌطخ أْ ٌزُ ِمبثٍخ -3ٌطٍت ِٓ االعزشبسي اْ ٌمَٛ ثزؼٍٍٓ جٙبص االششاف اٌّمٍُ ٌٍّششٚع ٚدغت اٌٍّذك سلُ )

 اٌىبدس أدٔبٖ ٚأخز اٌّٛافمخ اٌّغجمخ ػٍى رؼٍٍُٕٙ ٚاػزّبدُ٘ ِٓ لجً طبدت اٌؼًّ لجً اٌّجبششح ثبٌؼًّ.

 ِذٌش اٌّششٚع  -1

 ِجبي االششاف / أٚ اٌزٕفٍز ػٍى عٕخ فً 15ش ِششٚع ِزفشؽ )ِٕٙذط ِذًٔ اٚ ِؼّبسي( ثخجشح ال رمً ػٓ رؼٍٍٓ ِذٌ

أْ رزؼّٓ , ٚ( PMPدبطً ػٍى شٙبدح ئداسح اٌّشبسٌغ ) ِشبسٌغ االثٍٕخ اٌّشبثٙخ ) ِغزشفٍبد , ِشاوض اثذبس ......(

ٚوّب ٘ٛ ِجٍٓ  ٛػٛع اٌجذش ِزفشؽ ثذٚاَ سعًّ وبًِاٌخجشح اٌؼٍٍّخ ِششٚػٍٓ ػٍى األلً ثّضً دجُ ٚؽجٍؼخ اٌّششٚع ِ

فً جذٚي رمٍٍُ اٌىبدس أػالٖ. ٚال ٌجٛص ٌٍّغزشبس اعزجذاي ِذٌش اٌّششٚع خالي فزشح االششاف اال ارا لذَ اٌّغزشبس اعجبة 

ٌزشن ِذٌش  ِمٕؼخ ٚدمٍمٍخ ٌمزٕغ ثٙب طبدت اٌؼًّ ِغ رمذٌُ اٌجذًٌ إٌّبعت اٌزي ٌجً اْ ٌٛفك ػٍٍٗ طبدت اٌؼًّ لجً اْ

 اٌّششٚع االطًٍ.

ِشبسٌغ االثٍٕخ ٌٚىْٛ  ِجبي االششاف اٚ اٌزٕفٍز ػٍى عٕٛاد فً 10ِٕٙذط ِذًٔ )ِٛلغ ( ثخجشٖ ال رمً ػٓ  -2

 ِزفشغب ٌٍؼًّ رفشغب وبِال )دٚاَ وبًِ(

 ِشبسٌغ االثٍٕخ ٌٚىْٛ ِزفشغب ِجبي االششاف اٚ اٌزٕفٍز ػٍى عٕٛاد فً 10ِٕٙذط وٙشثبء ثخجشٖ ال رمً ػٓ  -3

 ٌٍؼًّ رفشغب وبِال )دٚاَ وبًِ(

ِشبسٌغ االثٍٕخ ٌٚىْٛ ِزفشغب ِجبي االششاف اٚ اٌزٕفٍز ػٍى عٕٛاد فً  10ِٕٙذط ٍِىبٍٔه ثخجشٖ ال رمً ػٓ  -4

 ٌٍؼًّ رفشغب وبِال )دٚاَ وبًِ(

ِشبسٌغ االثٍٕخ ٌٚىْٛ ِزفشغب  ِجبي االششاف اٚ اٌزٕفٍز ػٍى عٕٛاد فً 10ِشالت ِٛلغ ثخجشٖ ال رمً ػٓ  -5

 ؼًّ رفشغب وبِال )دٚاَ وبًِ(ٌٍ

سشؾات في مذاريع االبشية والبشية التحتية بثواـ جخئي عشث  11مداح دبمـؾ ىشثسة مداحة بخبحة ال تقل عؽ   -6
 .الظمب

 

 ايمق رح ايمق م بايكادر   علق شر ط : 
 ايمجال ىي ايم خصص اي ني ايجهاز أىراد من ىرد كل خبرات  ا ب ن ان ايعطاء ىي ايمشارك ن عل  -

 ايمك ب من( خبرة شهادة) م ثق  ايخبرات  ك ن  ان  دق ق  اضح بشكل ايعطاء هذا ىي ايمطل ب
 ايمشاب  ايمشر ع عل  اي ن  ذ ا  باالشراف خالي  من قام ايذي االس شاري

  اي ني. ايجهاز أىراد من ىرد أي من ايمقدم  ايمعل مات  دعم اي ي ايثب     اي ثائق ارىاق   م نأ -
  ذيك االس شاري من رسم ا و باي  ق ع ايم  ض  من ن س  ايشخص من م قع  ايمرىق  اي ثائق  كاى  ك ن نأ -

واي ار خ. مع االزرق بايحبر

و س س عبدو - واألردن  ن وايمهندس ن ونقاب  وجد ل و حسب ويلمهندس ن ويألج ر واألدن  وبايحد وايمقا ل و ل زم أن

 ايعرضوايمخايفويهذاوايشرط.
  جذٚي اٌزمٍٍُ اٌفًٕ اٌّشفك ِٓ لجً ٌجٕخ فٍٕخ ِشىٍخ ِٓ لجً اٌٍجٕخ اٌخبطخ ثبٌّششٚع ػٍّب عٍزُ رمٍٍُ اٌؼشٚع اٌفٍٕخ دغت

 .50/70ثبْ اٌذذ االدٔى ٌؼالِخ اٌزبًٍ٘ اٌفًٕ 

 :و طلبومنواالس شاريوانو  ضحوعرض وىيوايبندوأعالهوماو لي
 ..اسموايمشر ع -
 اسموصاحبوايعمل -
 قدمهاواالس شاريو نسب ومشارك  وبذيك()ن عوايخدماتواي يوو. صفوم صلويلمشر عو مك نا   -
 حسبوايعقدو ايو مد داتورسم  ويلمدةو اسبابوهذهواي مد دات.ومشر عمدةواي -
 .مشر عو  ار خوانجازه ار خوايبدءوباي -
 .ايكل  واي قد ر  وي ن  ذوايمشر ع -
 (.يشهادة ينو حسبوايمشار عومشابه ود نو قد موا)و. قد موشهادةوحسنوأداءومنوصاحبوايعملوا وايمايك -
 ايومعل ماتواخرىو رىواالس شاريوانهاوضر ر  . -

 
 

 ايمعل مات   ث ق  صح  اي ني ايعرض  قد م يسالم   ىقا و ايعام االنطباع  ق  م س  م
  ايسابق  ايمشار ع ىي أداؤه   اي ني يل ق  م االساس   بايم طلبات  االي زام ايمقدم 

 ايعام االنطباع 10 10
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 :مالحظ ت ع مي 
 عل وايشركاتواالس شار  و قد موايعرضواي نيوحسبواي ر  بوايم ضحوىيواي صفوىيوجد لواي ق  مواي ني. -
 .إلشرافعدمو سم  ورؤساءواالخ صاصوك ردومنواىرادوايكادروايذ نوس ق م نوبأعمالوا -
الخ صاصو ايجهازواي نيوايمطل بويلمشر عو,وعل واالس شاريو ز  دوصاحبوايعملوبكش ىاتوى ماو خصورؤساءوا -

 (ومنونقاب وايمهندس نواالردن  نو ثبتو سج لهموضمنوكادرواالس شاريو.2023حد ث و)يعامو
طل بوعل واالس شاريو ز  دوصاحبوايعملوبايس روايذا   واي  ص ل  وايخاص وبرؤساءواالخ صاصو ايجهازواي نيوايم -

,ومعوضر رةو  ض حود روايم  فوايمعنيوىيوايمشر عوي  وعنوايومعل ماتو ردوى ها   حملواالس شاريوكاى وايمسؤ 
  حسبوايم طلباتواي اردةوظزاءوكلومنهم.

و مكنو قد موايس روايذا   وبايومنوايلغ  نوايعرب  وا واالنجل ز  . -
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 -( 1جذوه سقٌ ) 

 اىعطبءات اىحنىٍية اىَحبىة

 
 عليه كما هو مبين أدناه : بهذا العطاء تعبئة حجم التزام المكتب عن العطاءات الحكومية المحالة ينالمشارك االستشاريينمن جميع يطلب 

 
  تاريخ إنجاز العمل المتوقع

 مدة العطاء األصلية
 

تاريخ 
 المباشرة

 
 أسم صاحب العمل

 
 نسبة حجم االلتزام الحالي بالدينار

 
رقم وأسم 

 العطاء

 
 مالرق

نسبة اإلنجاز     
 لتاريخه

   تصميم إشراف كليهما

          

          

          

          

          

 
 
 

 مالحظات:
 بالكامل مسئوليتهاوأتحمل أشهد أن المعلومات المبينة أعاله صحيحة ودقيقة                               رفوضاً     ون العرض المقدم منه مكل من ال يعبئ هذا النموذج سيك  -
  .فحات أخرىإذا كان النموذج ال يكفي ، يمكن إرفاق ص  -

                                
 لمفوض بالتوقيع :ا أسم                                                   

 : التوقيــــع والخاتم                                                      
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 ( 2ججكؿ رقع ) 

 الػضع السؤسدي
 بيحا العصاء تعبئة  الشسػذج السبيغ أدناه كالستعمق بالػضع السؤسدي مع بياف أسساء الذخكاء الحيغ التحقػا أك تخكػا السكتب يغالسذارك االستذارييغيصمب مغ جسيع 

أسساء الذخكاء الحيغ التحقػا  تاريخ االلتحاؽ
 بالذخكة أك بالسكتب

أسساء الذخكاء الحيغ تخكػا الذخكة أك  تاريخ التخؾ ؾأسباب التخ 
 السكتب

 الحقؼ أسساء الذخكاء بتاريخ آخخ تعجيل

       

       

       

       

       

       

       

 -مالحطات :
  بالكامل . مدئػليتياسبيشة أعاله صحيحة كدقيقة كأتحسل اشيج أف السعمػمات ال                 تخفق شيادات الديخة الحاتية كشيادات الخبخة لمذخكاء الججد . -1
 أسع السفػض بالتػقيع :      تخفق شيادة مغ نقابة السيشجسيغ ككزارة الرشاعة كالتجارة بأسساء الذخكاء عشج التأىيل  -2

 التػقيػػػع كالخاتع :                كبأسساء الذخكاء حاليًا . 
 . مخفػضاً العخض السقجـ مشو  كل مغ ال يعبئ ىحا الشسػذج سيكػف   -3
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 ( 3ججكؿ رقع ) 
 رؤساء االختراص كمداعجييع

اىحبىيـيِ واىزيِ تشمىا اىعَو وبيبُ اىتعذيالت اىتي جشت  االختصبص وٍسبعذيهٌبهزا اىعطبء تعبئة  اىَْىرج اىَبيِ أدّبٓ واىَتعيق  بشؤسبء  يِاىَشبسم االستشبسييِيطيب ٍِ جَيع 

 ص بنو ٍْهٌعييهٌ ٍْز آخش تأهيو خب

تاريخ التخؾ إذا  أسباب التخؾ
 تغيخ أي مشيسا

 كالسداعج أسع رئيذ االختراص
 بتاريخ آخخ تعجيل

 كالسداعجأسع رئيذ االختراص  تاريخ االلتحاؽ
 الحالي

 الخقع االختراص

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 -ت :مالحطا
 بالكامل  مدئػليتياأشيج أف السعمػمات السبيشة أعاله صحيحة كدقيقة كأتحسل                               تخفق شيادة الديخة الحاتية كشيادات الخبخة لمكػادر الججيجة بعج آخخ تأىيل.  -1
  تخفق شيادة مغ نقابة السيشجسيغ باالختراصات كأسساء السيشجسيغ . -2

 لتػقيع :أسع السفػض با
  . مخفػضاً كل مغ ال يعبئ ىحا الشسػذج سيكػف العخض السقجـ مشو   -3

   التػقيػع كالخاتػػع  :
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 ي ح يذال كادرالب ابأت لميتح   -(    4ؿ رقؼ ) و ثج

 
خاتب لا ػصف الػضيفي لمكادرلا خقعلا

 األساسي
اف سض عالكاتلا

 يعاستجا
ؿ إجازة جب زخائبلا

 عادية كمخضية
جؿ ب* 

 تشقالت
 جؿب **
 غكس

 اتجمخ
 راريفكم

 *** 
 خى خأ

أرباح  
% 

 لسجسػعا

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 ( . 1البقث رقؼ )  ( مؽ ممحق 3يحدب بثؿ التشقالت لمكؾادر وفقًا لسا ورد تحة البشث )  *

 تبيؽ عمفة بثؿ الدكؽ إذا طمب مؽ االستذاري تأميؽ سكؽ مؽ قبمو في وثائق البظػاء  . **
 يظمب مؽ االستذاري تحثيث البشؾد التي تثلل ضسؽ ىجا البشث . ***
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 ثعؼ السكتبيلا أتباب ؿثتحميل ب   -(    5ؿ رقؼ ) و ثج
 

 عقجلاب دةجحسكامل السجد المفة لكلا ػصف الػضيفي لمكادرلا خقعلا
  اإلشخاؼارة جياز دإ 1

  عتيال شقت فةسػقع مع كمة الار ديل يديػيغخئلا غيسشجيسلا دإيفا ةفكم*   2

  تلسمفاا أكريخ اقلتعجاد اإ فةمك 3

  (1عقج رقع )لحق اغ مم( م 21 – 3بشػد ) لا فيسػصػفة لا األعساؿ جازنفة إمك 4

  ح ابر أل اك سراريف لا 5

  خخى أ*  * 6

  سجسػع لا 7

 % االحتياشي بمغ لسف اجكب اءعصلاة سيقة الجعع السكتبي مغ كامل بدن 8

 .( 1مؽ ممحق البقث رقؼ ) (  3يحدب بثؿ تشقالت أجيخة السكتب ضسؽ ىجا البشث وحدب ما ىؾ مبيؽ تحة البشث )  *
ثث البشؾد التي تثلل ضسؽ ىجا الب** يظمب مؽ االستذاري تحثي
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